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RESUMO 

 

Esta pesquisa tematizou o fenômeno espiralar histórico, ou seja, estudou a reincidência 

de tendências sociais, políticas e econômicas em duas épocas distintas, a década de 

1935 a 1945 e os últimos anos, de 2016 a 2018. Para tal análise, foi realizada uma 

pesquisa documental do jornal A Ordem, da então diocese de Natal, na década citada do 

século XX. A pesquisa investigou e compreendeu de que forma a educação brasileira 

enfrenta, na atualidade, o processo de recrudescimento ideológico educacional presente 

na década recortada pela pesquisa, 1935 a 1945, por meio do estudo dos métodos 

encontrados pelas políticas públicas e instituições religiosas, para garantir tal modelo de 

educação em conformidade com as classes sociais dominantes. A metodologia utilizada 

para esta pesquisa foi a análise qualitativa documental apoiada por uma pesquisa 

bibliográfica que promovesse a compreensão dos fenômenos observados. A análise do 

jornal A Ordem permitiu identificar e compreender o seu discurso anticomunista, a 

defesa do ultraconservadorismo e moralismo exacerbado, suas aproximações 

ideológicas com o Estado Novo Brasileiro e com o integralismo e a defesa do ensino 

religioso enquanto reforço da hegemonia católica no Brasil via educação. As conclusões 

apontaram para a reincidência do recrudescimento educacional brasileiro; para o 

fortalecimento de tendências políticas centralizadoras e autoritárias, que conduziram a 

sociedade ao retrocesso cultural; e para a necessidade docente de ser consciente desta 

reincidência histórica e para sua ação política enquanto educador. O resultado foi uma 

reflexão que permitirá perceber como as tendências políticas, econômicas e sociais são 

reexperimentadas pela sociedade ao longo do tempo, ainda que com as suas devidas 

mudanças entre a época anterior e a atual. 

Palavras-chave: Educação; Formação de Educadores; A Ordem; História Geral e do 

Brasil; História da Educação Brasileira. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research thematized the historical spiraling phenomenon, that studied the 

recidivism of social, political and economic tendencies in two distinct epochs, the 

decade from 1935 to 1945 and the last years, from 2016 to 2018. For that analysis, a 

research was carried out the documentary of the newspaper “A Ordem”, of the 

Christmas diocese, in the cited decade of the twentieth century. The research 

investigated and understood how Brazilian education currently faces the process of 

educational ideological resurgence present in the decade cut by the research, from 1935 

to 1945, through the study of methods found by public policies and religious 

institutions, to ensure such model of education according to the dominant social classes. 

The methodology used for this research was the qualitative documentary analysis 

supported by a bibliographical research that promoted the understanding of the 

phenomena observed. The analysis of the newspaper “A Ordem” allowed us to identify 

and understand its anticommunist discourse, the defense of the ultraconservative and 

exacerbated moralism, its ideological approaches to the New Brazilian State, and the 

integralism and defense of religious education as a reinforcement of Catholic hegemony 

in Brazil through education. The conclusions pointed to the recurrence of the Brazilian 

educational upsurge; for the strengthening of centralizing and authoritarian political 

tendencies, which led society to cultural regression; and for the teacher's need to be 

aware of this historical recurrence and for his political action as an educator. The result 

was a reflection that will allow us to understand how political, economic and social 

tendencies are re-experienced by society over time, even with their changes between the 

previous and the current epoch. 

Key words: Education; Educators Degree; A Ordem; General and Brazil History; 

Brazilian Education History. 
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EXPERIÊNCIA EM ESPIRAIS 

 

 

Eu tenho três fitas vermelhas amarradas no braço esquerdo. Este é um trecho de 

minha narrativa enquanto educador e educando. 

Quando eu era aluno do Ensino Médio, há algum tempo atrás, um professor, que 

já não está mais entre nós, chamava a atenção da minha turma por causa de conversa em 

excesso. Hoje em dia, eu mesmo tenho de chamar a atenção dos meus alunos quando 

necessário. Nestes momentos em que tomo a posição de conscientizador, sempre me 

recordo dele perguntando no auge da reprimenda: o que vocês querem levar dessa 

vida?! No momento, garanto que aquilo não me soou tão chocante; porém peguei-me 

pensando exatamente naquelas palavras, à noite, antes de dormir. Eu fui assombrado por 

aquela pergunta até entender o que havia de errado nela para mim. A questão era: o que 

eu quero deixar para este mundo? Às vezes, fico imaginando se meu professor 

conseguiu levar daqui o que desejava. Fui professor da filha dele no Ensino Médio. 

Tivemos um par de conversas emocionantes e, sempre que possível, recebo o carinho e 

a admiração dela. 

Minha formação enquanto cientista social e docente iniciou-se em 2007, ano de 

crise na Fundação Santo André. A ameaça de fechamento de cursos, aumentos abusivos 

de mensalidades e bloqueio de rematrículas de inadimplentes levaram alunos, 

professores e demais funcionários a se organizarem. Garanto que, apenas em 2007, 

aprendi mais fora da sala de aula, nos corredores e assembleias, do que dentro dela, 

apesar toda a riqueza e intelectualidade dos meus professores. Em 2010, terminei minha 

graduação e iniciei a melhor parte de minha formação de educador: atuar nas escolas. 

Minha experiência como educador está diluída em três pilares: as três escolas em 
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que já atuei ou atuo ainda. Não é prático sistematizar certas coisas que 

descaracterizariam um aprendizado paralelo, por vezes cruzado, mas sempre em espiral, 

o qual edificou da minha trajetória. Eu aprendi muito, especialmente por lecionar nas 

três ao mesmo tempo (entre 2014 e 2015). Mas, apesar desse aprendizado integrado, as 

experiências se definem enquanto diferentes, portanto, devo organizá-las em três pilares 

fundamentais: CIMI, Objetivo e Perassi. Explorei bastante as possibilidades de 

docência. Atualmente, no Colégio Imigrantes, leciono História (a disciplina em que me 

sinto mais confortável, a que mais me admira e instiga) e Filosofia para turmas de 

Fundamental II. Já lecionei Geografia para turmas do Fundamental II e Filosofia e 

Sociologia para o Ensino Médio. Até mesmo xadrez já lecionei, para completar a renda, 

vencendo com os alunos alguns torneios de jogos escolares. Para essa disciplina, atuei 

do Ensino Fundamental I ao Ensino Médio: uma experiência incrível. Cientista social 

por formação, historiador por paixão, enxadrista quando necessário. 

O Colégio Imigrantes (CIMI) foi e ainda é um espaço de desenvolvimento. A 

cada ano, há uma etapa a superar, algum aspecto a melhorar. Lecionar nesta escola me 

fez e faz bem, desde que a escolhi em 2010. É o local onde tenho espaço para opinar, 

contribuir e, acima de tudo: educar. O Colégio Objetivo, meu local de formação do 

Ensino Médio e também onde atuei por 8 anos até o fim de 2017, foi um lugar de muito 

aprendizado, e também de muita desilusão e questionamento. Foi um ótimo lugar para 

aprender lições valiosas, enquanto se faz parte do grupo, e também quando se é 

dispensado. Graças à impossibilidade de compreender as minhas necessidades 

acadêmicas e visão de educador, por parte dos gestores, tive o tempo necessário para 

trabalhar esta pesquisa até o padrão de excelência desejado por mim. 

E, por final, minha experiência na rede estadual foi breve e intensa. Na E. E. 

Professor Edevaldo Perassi cheguei disposto a aprender tudo o que fosse possível. 

Acredito que o ensino público de qualidade, para todos os jovens, é o estágio final de 

um longo processo de desenvolvimento da educação brasileira. Um ideal a ser 

alcançado. O caminho é de fato longo, e eu fiz parte daquela mudança. Desejava 

transformar a educação pública, de dentro para fora, usar minha posição enquanto 

docente para promover mudanças benéficas para os membros daquela comunidade. 

Nesse tempo, passei um ano e meio tentando reproduzir, entender, o que os 

colegas faziam, como trabalhavam. E nada era satisfatório o bastante para mim. A 

gestão escolar me concedia a liberdade de lecionar da melhor forma que eu concebesse. 

No último semestre de 2015, assumi uma postura radical: lecionaria a partir das minhas 

convicções e a partir das demandas percebidas e expressas através dos meus educandos. 

Unindo meu aprendizado teórico, com a observação da minha prática e dos colegas, tive 

meu melhor semestre de aula ali. Fui paraninfo das duas turmas de terceiro ano. Tive o 

reconhecimento do meu esforço pelos alunos, num período tão curto de atuação. Fui 

feliz, provocador, assistimos a entrevistas, ouvimos música, lemos poesia, fomos ao 

teatro, visitamos faculdades. Quando constatei que era possível lecionar com qualidade 
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e incentivar os alunos a desejarem mais do que o pouco que lhes é oferecido, 

compreendi que meu lugar não podia ser ali. Não mais naquele momento. Certamente 

no futuro. 

Assinei meu afastamento na melhor data para conseguirem um novo professor, 

segundo o que me foi orientado. Antes mesmo do famigerado bônus, que mais serviu 

como paliativo aos colegas docentes do que como expectativa de enriquecimento. Antes 

que meu estágio probatório acabasse. Antes de começar a formação dos professores 

oferecida pelo Estado (oferecida após dois anos atuando como docente no ensino 

público!). 

Cheguei à conclusão que a geração atual não está perdida. A geração que 

estamos perdendo é a dos professores destes jovens. E para contribuir com alguma 

mudança, necessito ser um formador de educadores. 

A recursividade que vislumbrei com estas e outras valiosas experiências me 

(re)constroem1 de formas mais genuínas enquanto ser humano. Pude vislumbrar como a 

totalidade do meu ser é composto de partes que se inter-relacionam e que estas partes 

compõem outras totalidades. Graças ao texto de Edgar Morin pude “dar nomes aos 

bois”. Bois que sempre fizeram parte de rebanhos enormes na minha cabeça, mas que 

até então não era capaz de compreender por que muitas partes pareciam estar 

relacionadas. Nominei alguns destes fenômenos sociais, afetivos, profissionais, de 

forma que estivessem devidamente abertos para futuras sensibilizações e 

conhecimentos, tal como é este trecho de narrativa, que (re)define uma parte de minha 

realidade. 

A dificuldade do pensamento complexo é que ele deve enfrentar o 

emaranhado (o jogo infinito das inter-retroações, a solidariedade dos 

fenômenos entre eles, a bruma, a incerteza, a contradição. (MORIN, 2006, 

pg. 14) 

Agora, de volta ao que simboliza toda essa jornada: as fitas vermelhas. Na 

última noite de viagem de formatura no acampamento chamado NR, os instrutores e 

monitores reúnem todos os alunos, de todas as turmas participantes, em volta de uma 

fogueira. Um deles conta uma história cheia de simbolismo que remete os alunos a 

fazerem as pazes com os colegas brigados, seja na viagem, seja antes disso (e é 

interessante ver como uma viagem dessas pode afetar o relacionamento entre os alunos 

que são amigos inseparáveis na escola, mas possuem interesses diferentes na viagem); 

ou até mesmo com os professores que foram na viagem com eles. Mas os professores 

também participam da dinâmica: cada um recebe uma fita vermelha, a qual devem 

trocar com o próximo por meio de um abraço. A fita vermelha simboliza carinho. É um 

momento de troca de carinho. Nunca se coloca a fita no próprio braço, nem se sabe onde 

a sua fita vai terminar. Porque é assim que se deve transmitir carinho. 

Após abraçar muitas pessoas e trocar a fita várias e várias vezes, um amigo deve 

                                                           
1 Ao recorrer aos parênteses, utilizo-me da noção de recursividade, segundo a qual um elemento invoca a 

si mesmo num sistema, ou rede, de inter-relações. 
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amarrar a fita em seu braço para finalizar a dinâmica. 

Dessa forma, eu tenho as três fitas. Cada uma delas representa uma turma com a 

qual aprendi coisas muito importantes. Provavelmente são as três turmas mais 

significativas da minha carreira até agora, ainda que todas sejam muito importantes. 

Tornou-se um exercício pessoal de humildade perceber que não sou apenas educador, 

mas educando igualmente. Desta forma, aprendo a respeitar as interações que ocorrem 

no ambiente escolar, acadêmico e de pesquisa. 

A primeira, mais antiga, foi amarrada em 2013. Foi a primeira turma a que dei 

aulas como professor oficial, para crianças com quem eu teria responsabilidades 

duradouras. Era uma turma de sexto ano e eu os veria crescer. Alguns deles foram meus 

alunos novamente no Ensino Médio. Uma aluna está no curso de Jornalismo da 

Metodista e a encontrei no Centro de Convivência. Tivemos momentos muito especiais 

em que juntei a aluna à minha mesa, com o professor Marcelo e alguns colegas. 

Essa fita vermelha simboliza a primeira turma que tive. Reserva-se um carinho 

especial e simbólico por esta primeira turma. E ainda que não fosse a primeira, 

certamente teria seu lugar entre as fitas. São jovens incríveis. Ensinaram-me a enxergar 

o potencial nas crianças e vê-las crescerem e se tornarem adultos mais incríveis ainda. 

Sinto muita segurança nessa turma e no que eles irão contribuir para a sociedade, ainda 

que nunca deixem de ser anônimos. 

A segunda fita foi amarrada no ano seguinte, em 2014. Esta turma me foi 

designada, ou seja, eu seria o coordenador deles durante o nono ano. Durante os anos 

anteriores, por conta de alguns alunos da turma, agitados, que criavam polêmicas, 

apenas uma professora os acompanhou como coordenadora de turma. Ela possuía um 

perfil calmo, tinha boa relação com eles, mas o relacionamento estava se desgastando. 

Para o último ano, pediram-me para ficar com a turma. 

As funções de um coordenador de turma são simples: cuidar da papelada das 

reuniões, dos mapas de notas da turma, verificar boletins. Burocracia chata, mas 

simples. E mais importante: mediar e resolver pequenos problemas da turma e que 

poderiam ser tratados em sala. Isso garante ao coordenador de turma uma proximidade 

com os alunos. 

Graças a essa proximidade, eu aprendi uma das coisas mais importantes da 

minha carreira: não idealizar alunos e alunas. Eu estava ainda redefinindo conceitos 

equivocados de anos anteriores e de meus antigos professores. E algumas vezes o 

professor investe uma carga de expectativa no crescimento de certos alunos e fica 

frustrado quando isso não acontece da maneira como ele espera. 

Eu aprendi a ter empatia pelos educandos da maneira como são. A enxergá-los 

como pessoas que são, com todos os seus erros e acertos. Isso mudou para melhor meu 

relacionamento com todas as turmas. Tornou estas relações mais saudáveis, menos 

seletivas. A eles, devo esse agradecimento eterno. 

A mais recente é do ano passado, 2016. Dessa vez, não acompanhei a turma na 
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viagem de formatura, mas pedi que, quando fizessem a dinâmica, que trouxessem uma 

fita vermelha para mim. Não expliquei de início, mas disse a eles que as fitas tinham um 

significado e que gostaria de ter uma fita vermelha que os representasse. 

Quando voltaram da viagem, tivemos um momento muito bonito nos corredores: 

eles disseram que descobriram que fita significava carinho. Passaram-na de mão em 

mão, antes da última aluna amarrá-la no meu braço. 

Foi a turma em que mais me diverti dando aula. Com toda a experiência anterior, 

todo o aprendizado que tivera até aquele momento, tive a oportunidade de dar aulas para 

uma turma com muito potencial, sentir que eles estavam se desenvolvendo muito e 

aproveitando nossos momentos juntos. Eles foram incríveis, divertidos e eu estava 

maduro o bastante para aproveitar estes momentos com eles. 

Hoje, minha postura de educador pode ser definida, em grande parte, pelo 

aprendizado que essas três fitas significam. Todas as turmas são especiais, são únicas, e 

aprendo tudo o que consigo, com todos que posso. Mas estas três turmas que eu carrego 

no braço na forma das fitas representam marcas importantes: a necessidade do 

aprendizado contínuo, da responsabilidade constante com os educandos, do significado 

maior do que faço, da possibilidade da felicidade. 

Estas foram as mais presentes oportunidades para (re)construir uma inteligência 

que não fosse cega, fragmentada, atomizada e compartimentada. Certamente, as vias do 

saber complexo são amplas, ligadas, tecidas e amarradas tal qual uma rede de pesca, na 

qual não é possível analisar um nó, sem se debruçar sobre outros próximos, no mínimo. 

Enquanto pesquisador, a complexidade está presente em minha pesquisa a tratar 

o passado e o presente de forma que se (re)organizem. Na medida em que estudo um 

recorte temporal no passado (a década entre 1935 e 1945), esta moldura não está sendo 

estudada para que interaja e (re)aja consigo mesma, apenas no passado. Ela é tratada 

para que se (re)conheça o elo, o nó da rede, com a realidade atual. Na medida em que o 

presente é definido pelas ações, eventos, fenômenos passados, (re)compreender nos leva 

a novos vislumbres do presente, possivelmente apresentando formas de 

(re)interpretação. 

A pesquisa trará à luz registros informais publicados em jornal. Este registro é 

uma forma de narrativa midiática, onde existem opiniões de editores (micro-opinião) e 

do jornal enquanto veículo de comunicação (macro-opinião), sobre uma época em que o 

discurso de defesa da disciplina Ensino Religioso é fundamentada e (re)formulada, 

embasada até a atualidade. 

A complexidade, desta forma, não está presente por meio dos espaços, mas por 

meio do tempo, igualmente. Na medida em que não se pode dissociar espaço e tempo, 

segundo a teoria da relatividade de Einstein, os fenômenos, engrenagens, nós da rede, 

aquilo que é “tecido junto” (MORIN, 2006) pertence à atemporalidade, ao mesmo 

tempo em que está situada em períodos e contextos históricos diferentes. Complexo e 

Transcendente. 
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Trabalhar na área da educação obriga-me a sempre estudar. Mais que em outras 

áreas, no meu caso, se dependesse apenas de mim, não estudaria tanto, nem trabalharia 

tanto, absorver-me-ia de vontades mais simples e assuntos mais rasos. Mas eu desejo 

contribuir com algo para as pessoas com quem eu puder conviver. Meu trabalho é 

convivência. Para isso, devo estudar muito, talvez cada vez mais, pois, se eu não 

estudar, não debater, não apreciar o que eu faço, não estar pronto para atender a quem 

precise com conhecimento que tenho, meu trabalho pode causar mais danos que 

benefícios. Coloquei-me em uma situação em que, ainda que eu não me admire com 

tudo o que exista nela, preciso sempre dar meu melhor, pois eu, de algumas formas, 

sirvo à comunidade e farei algo bom para algumas pessoas. 

Por fim, não sou dono da verdade, não conheço as respostas, mas no futuro 

quero levar aos profissionais da área até as perguntas, até as pulgas atrás da orelha e as 

moscas que pousarão em suas sopas, e acredito que esse movimento provocará 

mudanças para melhor. 

Pois, “quem planta tâmaras, não colhe tâmaras”, diz um antigo ditado árabe. 

Antigamente elas demoravam mais de 80 anos para dar frutos. Ser professor é como 

plantar tâmaras: é fazer um investimento para o futuro que não veremos acontecer. Mas 

no qual depositamos nossas esperanças e esforços no presente, fazendo o melhor que 

podemos às comunidades. O professor é o maior romântico de todos. E eu, um 

romântico incorrigível, só posso ser professor neste momento de minha vida. 
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TEMPO, ESPAÇO, HISTÓRIA  

O progresso, longe de consistir em 

mudança, depende da capacidade de 

retenção. Quando a mudança é absoluta, 

não permanece coisa alguma a ser 

melhorada e nenhuma direção é 

estabelecida para um possível 

aperfeiçoamento; e quando a 

experiência não é retida, como acontece 

com os selvagens, a infância é perpétua. 

Aqueles que não conseguem lembrar o 

passado estão condenados a repeti-lo.2 

 

 

   Quando na Filosofia nos deparamos com questões como o que é a felicidade? o 

que é o real?, encontramos a realidade separada de forma dicotômica. Para 

reconhecermos a verdade, necessitamos da mentira. Para conhecer a felicidade, 

necessitamos da tristeza. Para compreender a justiça, devemos estar perante a injustiça. 

Para reconhecer a luminosidade, devemos enfrentar a escuridão. Para saborear o prazer, 

devemos conhecer a dor. E vice-versa, e assim por diante. Para contemplar um aspecto 

da realidade, devemos também possuir a capacidade de entrar em contato com o seu 

contrário, ou aquele aspecto material ou imaterial que a representa antagonicamente. 

                                                           

2 George Santayana, filósofo hispano-americano, do final do século XIX e primeira metade do século XX, 

elabora sua versão, assim como outros pensadores o fizeram, da frase de Edmund Burke, também 

filósofo e parlamentar inglês, do século XVIII. A frase está presente no primeiro volume de “A Vida 

da Razão”, de 1905.  [Progress, far from consisting in change, depends on retentiveness. When 

change is absolute there remains no being to improve and no direction is set for possible 

improvement: and when experience is not retained, as among savages, infancy is perpetual. Those 

who cannot remember the past are condemned to repeat it.] Disponível em: 

http://www.gutenberg.org/files/15000/15000-h/vol3.html. Acesso em: 05/03/2018. 
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Não houvesse aspectos contrários, seria possível reconhecer por exemplo a felicidade, 

não havendo a tristeza? Seria possível afirmar que vivemos em um ambiente iluminado, 

se não conhecêssemos a escuridão, e assim por diante? 

 Há, no entanto, uma exceção. De todo o fluxo da vida humana e do meio natural 

existe um aspecto do qual não conhecemos (ainda) um contrário: o tempo. 

 Nos primórdios da civilização, o tempo já se fazia presente enquanto medidor da 

vida humana e da natureza, ao contar os ciclos naturais, como o nascer e o pôr do sol 

para contar o dia, as fases da lua para contar semanas e meses e até mesmo as estações 

climáticas ao longo de um ano. Os gregos foram os primeiros a recitar na obra de 

Hesíodo e Homero a impotência da vida perante Crono. Pois nada escapa dele. A não 

ser os Deuses, que o subjugaram, derivando daí sua imortalidade. 

 E do piscar de olhos, que é a vida de um humano perante a de um Deus, se faz o 

brilho da existência de todos nós mortais. A vida é um presente da natureza à qual 

devemos fazer valer a pena. Alguns de nós, marcando épocas, outros dedicando suas 

vidas a escrever a história, mas todos, e cada um de nós, definitivamente, realizando e 

produzindo sua pequena e preciosa contribuição para a humanidade, ou seja, 

participando e produzindo história. 

 [...] o objeto da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor: os 

homens. [...] Por trás dos grandes vestígios sensíveis à paisagem, por trás dos 

escritos aparentemente mais insípidos e as instituições aparentemente mais 

desligadas daqueles que as criaram, são os homens que a história quer 

capturar. (BLOCH, 2001. p. 52-54) 

 Portanto, a História enquanto ciência jamais poderá se valer dos eventos e 

acontecimentos alienados de seus autores, os homens. Neste aspecto, Marc Bloch torna-

se um referencial. Historiador, veterano da Primeira Guerra Mundial, teve de deixar a 

direção da Revista dos Annales, escola de pensamento historiográfico que fundou junto 

a Lucien Febvre, por ser judeu. Preso por militar na Resistência Francesa, foi executado 

pelos alemães em junho de 1944, pouco antes dos Aliados recuperarem a França. Em 

seu cárcere, escreve sua última obra, Apologia da História – ou o ofício do historiador, 

deixada incompleta, mas não menos ilustre. 

 Mais do que um historiador, Bloch foi um ativista quando a necessidade se 

apresentou. Já idoso, aos 58 anos, apontou com sua vida que a história somente não 

seria capaz de lhe fazer valer a pena naquelas circunstâncias. Precisava agir, de algum 

modo, como foi possível, ainda que arriscando a vida. Apenas esta constatação já seria o 

bastante para compreender os motivos pelos quais um homem, à beira da terceira idade, 

resolve que existem coisas mais importantes do que servir à academia, onde quer que 

fosse, por crer que a História serve para mais do que apenas observar o passado, mas se 

presta ao desenvolvimento do ser humano como um todo e vai além. 

[...] A experiência não apenas nos ensinou que é impossível decidir 

previamente se as especulações aparentemente desinteressadas não se 

revelarão, um dia, espantosamente úteis à prática. Seria infligir à humanidade 

uma estranha mutilação recusar-lhe o direito de buscar, fora de qualquer 
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preocupação de bem-estar, o apaziguamento de suas fomes intelectuais. À 

história, mesmo que fosse eternamente indiferente ao homo faber ou  

politicus, bastaria ser reconhecida como necessária ao pleno desabrochar do 

homo sapiens. [...] 

Nãos e pode negar, no entanto, que uma ciência nos parecerá sempre ter algo 

de incompleto se não nos ajudar, cedo ou tarde, a viver melhor. Em 

particular, como não experimentar com mais força esse sentimento em 

relação à história, ainda mais claramente predestinada, acredita-se, a trabalhar 

em benefício do homem na medida em que tem o próprio homem e seus atos 

como material? [...] (BLOCH, 2001. p. 45) 

Seria possível dizer que, de alguma forma, o conhecimento da História urge a 

ação humana? Pois certamente, quando sentimos momentos de instabilidade, nos 

voltamos ao passado para entender os motivos das mazelas do presente. E aqui se 

encontra o grande trunfo desta ciência: ligar passado e presente de forma possível de 

compreender a tênue linha da ação humana. 

Ao “não cometer os erros do passado”, não me refiro a campanhas militares no 

inverno Russo. Refiro-me às particularidades dos processos históricos, e aqui cabe o 

trabalho do sociólogo, ao reconhecimento de determinados padrões que possam indicar 

a convergência real do que se sucedeu no passado e que podem recorrer no presente. 

Intrigante como historiadores não podem, nem devem supor a previsão do futuro, como 

realmente não o fazem. Em minha prática docente, talvez a parte mais complicada a 

explicar às crianças é exatamente essa: não existem “e se” em História. Mas existe o 

“’hoje’, por causa de ‘ontem’”. Logo, ao invés de especular o passado, com realidades 

alternativas3, focamos no tempo presente, compreendendo suas raízes no passado. 

Um outro aspecto do tempo ao qual devo mencionar é sua abrangência enquanto 

dimensão da realidade. A partir dos trabalhos de Einstein e Poincaré, o espaço-tempo 

expande o horizonte da compreensão humana da realidade em si. Não apenas os seres 

vivos agem no conjunto de três dimensões espaciais, mas a elas rege o tempo, de forma 

irresistível. Cada acontecimento humano respeita a concepção da teoria espaço-tempo, 

ou seja, cada ação humana corresponde a um local, em um determinado tempo. 

 A referência de informações e acontecimentos vinculadas a datas e locais são 

amplamente usadas nos estudos historiográficos. Nenhum conhecimento histórico está 

desprendido do tempo cronológico e, portanto, do espaço-tempo. E tal aproximação 

entre a Física e a História está longe de ser uma relação leviana e superficial. 

 O aforisma de Santayana, utilizado em sua obra para referir-se ao crescimento 

humano, advém das noções filosófico-políticas de Edmumd Burke, também filósofo e 

parlamentar britânico, as quais, posteriormente, inspiraram uma série de pensadores a 

parafrasear esta máxima. Compete aqui se utilizar da noção de Santayana, juntamente à 

                                                           
3 A principal é, ainda hoje: “e se os nazistas tivessem ganhado a guerra?”, seguida por “e se os 

muçulmanos tivessem dominado a Europa?”, e em terceiro: “professor, quando vamos estudar 

guerras?”. Neste último caso, minha resposta é “durante todo o seu curso de história no Ensino 

Fundamental II. Mas para entender de verdade uma Primeira ou Segunda Guerra Mundial, que é o que 

você me pergunta, precisamos ver tudo o que aconteceu antes... e isso, leva alguns anos de estudo”. 
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de Marc Bloch, e não de outros autores, como um caminho para alcançar a compreensão 

do que pretendo demonstrar em relação ao processo histórico, como segue. 

[...] Cada vez que nossas tristes sociedades, em perpétua crise de 

crescimento, põem-se a duvidar de si próprias, vemo-las se perguntar se 

tiveram razão ao interrogar seu passado, ou se o interrogaram devidamente. 

Leiam o que se escrevia antes da guerra, o que ainda pode ser escrito nos dias 

de hoje: entre as preocupações difusas da época presente, escutarão 

inexoravelmente, essa preocupação misturar sua voz às outras. Em pleno 

drama, foi-me dado captar seu eco espontâneo. Era junho de 1940, no mesmo 

dia, se bem me lembro, da entrada dos alemães em Paris. No jardim 

normando, onde nosso estado-maior, privado de tropas, exercitava sua 

ociosidade, remoíamos as causas do desastre: “É possível acreditar que a 

história nos tenha enganado?”, murmurou um de nós. Assim, a angústia do 

homem ia ao encontro, com um acento mais amargo, da simples curiosidade 

do rapazola. [...] (BLOCH, 2001. p. 42-43) 

 A história não pode ser considerada um conjunto de fatos e eventos lineares. 

Apenas o tempo é linear e transcorre sem atraso ou antecipação. A concepção de 

História mais adequada a este trabalho é a de espiral. A espiral histórica corresponde 

aos eventos relacionados provocados pela espécie humana, desde o seu surgimento até 

os dias de hoje. Cabe ressaltar que a espiral está atrelada à passagem do tempo linear, 

envolvendo-o em sua incidência, como demonstrado na figura abaixo: 

  
4 

Esta, por sua vez, não pode ser compreendida enquanto ciclo de reincidência 

plena, como o eterno retorno pois a cada revisitação de tendência, a humanidade carrega 

novos paradigmas, novas concepções. Em parte, a teorização de Nietszche concebe o 

                                                           
4 Disponível em: https://gcti.faccat.br/ambiente.html. Acesso em 03/01/2018. 
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eterno retorno como a alternância das instâncias antagônicas, porém complementares5. 

Percebe-se que as tendências, por se alternarem, ou reincidirem, fazem parte não só da 

mesma e múltipla realidade, mas de um equilíbrio de forças que rege a espiral da 

história humana. E mais, que apesar de configurarem um equilíbrio, estes contrastes 

estão em movimento permanente de reequilíbrio e em situação de contradição, tendendo 

ora para uma extremidade da tendência, ora para a oposta. Pensamento este presente na 

obra de Mao Tsé-Tung, em 1937, quando é publicado Sobre a contradição, obra que 

expõe com primazia seus conceitos filosóficos acerca da experiência humana em um 

mundo constantemente em transformação, mas que reencontra a si mesmo em suas 

mudanças, referindo-se à espiral histórica. 

Os homens começam sempre por conhecer primeiramente a essência 

específica duma imensidade de fenómenos diferentes, antes de chegarem a 

poder passar à generalização e conhecer a essência comum dos fenómenos. 

Uma vez atingido esse conhecimento, isso serve-lhes de guia para avançar no 

estudo dos diferentes fenómenos concretos que não tenham ainda sido 

estudados ou que o tenham sido insuficientemente, de maneira a encontrar-

se-lhes a essência específica; só assim eles podem completar, enriquecer e 

desenvolver o seu conhecimento sobre a essência comum dos fenómenos e 

evitar que tal conhecimento desseque ou se petrifique. Essas as duas etapas 

do processo do conhecimento: a primeira vai do particular ao geral e a 

segunda, do geral ao particular. O desenvolvimento do conhecimento 

humano representa sempre um movimento em espiral e (se se observa 

rigorosamente o método científico) cada ciclo pode elevar o conhecimento a 

um grau superior e incessantemente mais profundo. (TSE-TUNG, 1975.)6 

 De acordo com o autor, é necessário compreender a essência de períodos 

diversos para alcançar a compreensão de suas similaridades, tal como propõe esta 

pesquisa, ao analisar o passado e o presente, traçando as suas reincidências. Em outras 

palavras, o tempo segue sempre adiante. As ações humanas circundam o tempo, 

repetindo os ciclos correspondentes ao movimento espiral. Tais acontecimentos, eventos 

e fatos reencontram seu ponto de origem, porém no futuro, e, por assim dizer, jamais da 

mesma forma que antes. As espirais históricas não são uniformes e é importante 

ressaltar isso, pois, caso fossem, seria perfeitamente clara esta concepção espaço-tempo-

história. 

[...] para interpretar os raros documentos que nos permitem penetrar nessa 

brumosa gênese, para formular corretamente os problemas, para até mesmo 

fazer uma ideia deles, uma primeira condição teve de ser cumprida: observar, 

analisar a paisagem de hoje. Pois apenas ela dá as perspectivas de conjunto 

de que era indispensável partir. Não, decerto, que se trate [...] de impô-la, tal 

qual, a cada etapa do passado sucessivamente encontrado, da montante à 

jusante. Aqui como em todo lugar, essa é uma mudança que o historiador 

quer captar. Mas, no filme por ele considerado, apenas a última película está 

intacta. Para reconstruir os vestígios quebrados das outras, tem obrigação de, 

antes, desenrolar a bobina no sentido inverso das sequências. (BLOCH, 2001. 

p. 67) 

                                                           
5 Concepção presente na obra Assim falou Zaratustra. 
6 Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/mao/1937/08/contra.htm. Acesso em 13/06/2018. 

Nota do site: Obras Escolhidas de Mao Tsetung, Pequim, 1975, Tomo I, pág: 525-586 
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 Em certos períodos, o ciclo espiral é distendido, em outros é mais curto, 

contraído, por vezes o ciclo se encerra de forma abrupta, em outras ocasiões sua 

reincidência é mais harmoniosa. Porém, todos respeitam a reincidência das tendências, 

sejam elas econômicas, políticas, culturais, sociais, morais e etc. 

 Tais tendências, muitas vezes elencadas nos anais históricos cada qual com seu 

antagonismo (Absolutismo e Liberalismo, participação popular em revoluções versus o 

poder concentrado, a luta de classes, etnocentrismo versus miscigenação, doutrinação 

versus rebeldia, etc.), são reincidências da espiral. Por vezes, a reincidência se dá por 

meio processual7 e, em outros casos, por movimentos pendulares8. Porém, de ambas as 

formas, o processo humano histórico reincide ao longo do tempo, seja no mesmo local 

do planeta ou em outro. 

A quantidade de eventos apresenta incógnitas que torna impossíveis prever com 

exatidão o movimento da espiral e os historiadores sequer o tentam. Via de regra, 

historiadores estudam o passado para compreender o tempo presente, encontrando as 

respostas necessárias para a concepção das realidades. Sociólogos estão preparados para 

reconhecerem padrões, sejam sociais, econômicos, civilizatórios, como um todo. 

Acreditamos que, em muitos aspectos, a Sociologia presta um enorme aporte à História, 

e vice-versa. Juntas, elas jamais poderiam predizer o futuro, mas podem nos alertar o 

caminhar da civilização humana e onde ela nos levaria. 

Em suma, nunca se explica plenamente um fenômeno histórico fora do 

estudo de seu momento. Isso é verdade para todas as etapas da evolução. 

Tanto daquelas em que vivemos como das outras. O provérbio árabe disse 

antes de nós: “Os homens se parecem mais com sua época do que com seus 

pais”. Por não ter meditado essa sabedoria oriental, o estudo do passado as 

vezes caiu em descrédito. (BLOCH, 2001 p. 60) 

Tal como afirma Santayana, o progresso humano depende da retenção. Existem 

evidências históricas de que não só a humanidade reencontra suas tendências de tempos 

em tempos como se esquecem dos resultados que delas advêm, ou deliberadamente 

ignora-os. 

O ano de 2016 é um marco histórico na História do Brasil, pois é o ano em que 

se encerrou a Sexta República Brasileira. Porém, tratar de numerar esta república não é 

tarefa simples: a Primeira República compreende os anos de 1889 até 1930, sendo que 

neste período, encontram-se duas repúblicas, a da Espada e a Oligárquica. Estas foram 

                                                           
7 Como por exemplo, a revolução francesa e a revolução russa. Ambas se iniciam com formas moderadas 

de reformismo, (girondinos e mencheviques) atravessam um período de radicalização (jacobinos e 

bolcheviques) e culminam em governos autocráticos, o Império de Napoleão na França e o 

Stallinismo na União Soviética. 
8 Como é possível observar ao longo de certos períodos de tempo, tendências culturais enraizadas sendo 

ressignificadas por novas concepções, para depois sofrerem movimentos de resgate moral e filosófico, 

como por exemplo a passagem da mitologia e do misticismo para a filosofia grega, fortalecida pela 

racionalidade aristotélica, que perde sua força no regime feudal, para este ser enfraquecido com o 

Renascimento e a Reforma, de tendências racionais e não místicas, fortalecido com a Santa 

Inquisição, como reação católica a estes eventos, e a perseguição dos filósofos cujas obras foram 

inseridas no Index, para novamente a tendência sofrer resistência do movimento iluminista. 
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organizadas de forma que a primeira transmitisse o poder para a sociedade civil na 

segunda. O período em que Getúlio Vargas esteve no poder possui duas divisões: a 

Segunda República, 1930 a 1937, iniciou-se com um golpe, assim como as demais. 

Logo após, com um novo golpe, instaura-se o Estado Novo, em teoria, nossa Terceira 

República, que vai de 1937 até 1945, cuja deposição de Vargas, por meio de um golpe 

político-militar, dá início à Quarta República, de 1946 a 1964, de caráter populista. 

Imbuída na conjuntura da Guerra Fria, um novo golpe político-militar promove, em 

teoria, a Quinta República, de 1964 a 1988. Com o fim da ditadura militar, o poder é 

transmitido à sociedade civil, na Sexta República, que se iniciou em 1988 e vivenciou a 

onda política neoliberal até os anos de 2016.  

A Terceira e Quinta Repúblicas, em teoria, foram regimes republicanos. Porém, 

ao longo destes períodos o que se observa é o fim dos direitos sociais e civis, a 

supressão de conquistas populares, o recrudescimento das políticas públicas, em 

especial as educacionais. Embora sejam períodos que aparentam prosperidade 

econômica, foram socialmente adversos, com registros de perseguições políticas, 

repressão, censura e outras formas de controle social perversos.  

O que se apreende com a História do Brasil é que, apesar de regimes 

republicanos existirem há mais de um século, dificilmente pode-se afirmar que estas 

repúblicas realmente tenham sido “coisa do povo”, ou defender que qualquer delas 

tenha sido efetivamente democrática em seu âmago. Por um lado, muitos países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, possuem esta 

característica política. O foco deste trabalho, porém, não é o de determinar a 

participação popular efetiva na política. 

Por outro lado, é possível observar, ainda que vagamente, nos noticiários, redes 

sociais, jornais e demais meios de comunicação, que as mudanças políticas enfrentadas 

pelo país estão provocando mudanças nas políticas públicas educacionais. O 

rompimento com a Sexta República ainda atravessa um processo de consolidação e, 

portanto, não é possível enxergar de forma pontual grandes mudanças na educação9, no 

trabalho e na previdência, apesar das propostas reformistas do governo atual, como 

foram observados na História do Brasil em outras ocasiões.  

Dessa forma, um estudo mais detalhado deve ser realizado para compreender 

como a educação brasileira vivencia estas transformações. Verifica-se que este processo 

é muito semelhante a outros, em especial quando o país atravessa por crises políticas. 

O ensino religioso, por exemplo, tem sido pauta de discussão nas esferas de poder do 

país desde a instauração da República, em 1889. A necessidade do laicismo e do fim de 

                                                           
9 Fonte: Dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano. O verbete Educação: “Podem-se, portanto, distinguir 

duas formas fundamentais de E.: 1- a que simplesmente se propõe transmitir as técnicas de trabalho e 

de comportamento que já estão em poder do grupo social e garantir a sua relativa imutabilidade; 2- a 

que, através da transmissão das técnicas já em poder da sociedade, se propõe formar nos indivíduos a 

capacidade de corrigir e aperfeiçoar essas mesmas técnicas. ” p. 306. A pesquisa trata de ambas as 

formas supracitadas em correlação mútua. 
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aparatos político-eclesiásticos, como o Padroado (extinto em 1890), contribuem para a 

transformação do Brasil Imperial em Brasil Republicano, estabelecendo limites 

interessantes e convenientes para um território modernizado, sem resquícios do antigo 

regime, controle estatal sobre as instituições religiosas, segundo os padrões vigentes na 

Europa e nos Estados Unidos, os quais buscavam o aprofundamento da cidadania, 

ciência e desenvolvimento das relações políticas sem entraves morais tradicionalistas.  

Assim como Ensino Religioso e Educação Moral e Cívica estiveram presentes 

durante regimes de exceção, no Brasil, é possível vislumbrar a sombra delas, ainda hoje, 

como mecanismos de doutrinação social, da mesma forma como ocorreu no nosso 

passado. As intenções subliminares destas propostas podem se revelar nefastas para o 

futuro da nação, às vésperas de uma eleição, em 2018.  

Educação Moral e Cívica deverá voltar às salas de aula na capital do país  

Lei foi aprovada na Câmara Legislativa do DF e deve entrar em vigor 

em 2019  

BRASÍLIA - Quase 25 anos depois de ser extinta por lei federal, a disciplina 

de Educação Moral e Cívica, instituída no país durante a ditadura militar, 

deverá voltar às salas de aula no Distrito Federal. A matéria foi ressuscitada 

por lei aprovada na Câmara Legislativa local e deverá entrar em vigor já no 

ano letivo de 2019. O autor da lei, deputado distrital Raimundo Ribeiro 

(PPS), nega ter tido inspiração militar, mas na justificativa do projeto repete 

expressões inteiras do decreto-lei número 869, de 1969, época do governo do 

general Costa e Silva, um dos mais duros do regime.  

Estão no texto do parlamentar, por exemplo, expressões como "o 

fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade 

humana", "aprimoramento do caráter, como apoio na moral, na dedicação à 

família e à comunidade" e "preparo do cidadão para o exercício das 

atividades cívicas, com fundamento na moral, no patriotismo e na ação 

construtiva, visando o bem comum". Todos esses trechos foram tirados 

integralmente do decreto militar.10
 (O GLOBO, 13/03/2018) 

Portanto, é fundamental o estudo histórico-social acerca do ensino religioso, 

empreendedorismo11 na escola, projetos como Escola sem Partido e afins. Tratam-se de 

propostas e implementações de componentes curriculares que têm como objetivo 

implícito a manutenção de interesses republicanos conservadores, opondo-se ao avanço 

proposto em reformas educacionais ao longo do século XX, no Brasil. 

A primazia pelo recorte de pesquisa (O periódico A Ordem, do Rio Grande do 

Norte, durante os anos de 1935 a 1945) se dá por diversos fatores: o Estado de Rio 

Grande do Norte, situado na região nordeste, constitui um dos maiores focos do 

catolicismo no Brasil, historicamente. Durante a primeira metade do século XX, eram 

                                                           
10 Educação Moral e Cívica deverá voltar às salas de aula na Capital do País. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao-moral-civica-devera-voltar-as-salas-de-aula-na-capital-

do-pais-22484311. Acesso em: 24/04/2018.   
11 Compreendida nesta pesquisa, segundo Maria Inês Felippe, 1996, enquanto uma forma inovação 

oriunda da relação entre criatividade e imaginação. Motivado pela necessidade da independência, seus 

atributos mais marcantes são a autorregulação de processos e autocrítica, necessários para a tarefa de 

inovação. 
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poucos os meios de comunicação disponíveis para a população, de maneira que o rádio 

não era acessível a boa parte dela, tendo então os jornais (tais como A Ordem) papel 

fundamental na formação de opinião, ou seja, para a grande comunidade diocesana de 

Natal, A Ordem era a “janela para o mundo”, uma das poucas formas de interpretação 

da realidade, tanto local quanto nacional e internacional.  

O período selecionado compreende em si eventos que dispuseram formas 

antagônicas de governo (liberalismo, socialismo e fascismo), ora em ressonância 

(liberalismo e socialismo juntos contra o inimigo em comum, fascismo) ora em 

oposição (liberalismo e socialismo, no fim da Segunda Guerra Mundial). 

Este trabalho de pesquisa tem o objetivo de sinalizar reincidências da espiral 

histórica em duas épocas distintas: a década entre os anos de 1935 e 1945 e o início do 

século XXI, especificamente o presente e sua conjuntura. Para tal, conto com uma 

pesquisa documental, complementada por análise bibliográfica de autores nacionais e 

internacionais. 

A primeira seção trata da educação e seus ecos presentes nas demais seções. Tais 

ecos são apresentados como eventos e fenômenos, tanto diretos quanto indiretos 

relacionados ao passado selecionado para a pesquisa, e pretende demonstrar como a 

educação brasileira da atualidade atravessa dilemas que já foram enfrentados 

anteriormente, sofre pressões antigas, que retornam com mais força neste século, bem 

como os perigos e dificuldades decorrentes da falta de vista ao passado, que tanto nos 

pode alertar sobre o que está por vir. Nesta seção, foram utilizados os trabalhos de 

autores os quais versam sobre ideologia e educação, tais como: Pierre Bourdieu e Luis 

Althusser, bem como contribuições de autores brasileiros, como Otaíza de Oliveira 

Romanelli, Luís Antônio Cunha, Roseli Fischmann, entre outros. 

Na segunda seção, elaboro uma perspectiva da historicidade que resgata, de 

forma necessária, eventos anteriores à década estudada, além do recorte temporal 

escolhido. Neste espaço, os registros referentes à História Internacional acompanham 

principalmente as obras de Eric Hobsbawn, apoiados pontualmente por Helen Graham e 

Michael Howard. Quando tratado da História do Brasil, as obras de Edgar Carone e 

Boris Fausto foram contempladas, incluindo embasamentos de outro trabalho já 

realizado por este pesquisador. 

Na terceira seção, encontra-se a análise documental propriamente dita, cujos 

objetivos principais foram o de identificar como o jornal, especificamente escolhido 

para esta pesquisa, reage aos acontecimentos nacionais e internacionais reunidos e 

organizados na seção 2. O jornal utilizado chama-se A Ordem, jornal oficial da então 

Diocese de Natal, Rio Grande do Norte, cujo surgimento foi um reflexo de forças 

proselitistas católicas do país, como a Ação Católica Brasileira e a Congregação 

Mariana de Moços, esta última responsável pela edição do jornal. O foco da análise 

concentrou-se, além dos eventos registrados na segunda seção, na aproximação entre 

forças políticas, como cristianismo e integralismo, e o jornal enquanto formador de 
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opinião, no teor de seu discurso anticomunista, na moralidade e nos valores tradicionais 

defendidos pelo clero e pelos militantes católicos da época e principalmente no teor 

ideológico de seu discurso, enquanto meio de comunicação. Saliento que a pesquisa 

documental encontrou inúmeros aspectos que despertaram interesse, embora nem todos 

eles sejam pertinentes a esta pesquisa e, portanto, não forma incluídos neste trabalho. 

Esta pesquisa dirige-se ao público docente em formação. Porém, é importante 

ressaltar que, apesar do foco em formação de educadores (BRASIL, 1962)12, esta 

pesquisa não poderia deixar de transitar, necessariamente, pelos aspectos de políticas 

educacionais que são relevantes ao tema, uma vez que a diferenciação entre as linhas de 

pesquisa é tênue, e devem dialogar sempre que possível. Logo, é impraticável que tais 

linhas de pesquisa existam independentes uma da outra, por serem partes de um mesmo 

todo, e estarem entrelaçadas, tanto na academia quanto no ambiente escolar. Suas 

contribuições são relevantes entre si, pois na medida em que enriquecem e 

conscientizam a docência, promovem a interação desta prática com as concepções e 

ideais de gestões que procuram desenvolver as visões e possibilidades de uma 

instituição escolar e do sistema educacional como um todo. 

As contribuições desta pesquisa para com a formação docente em si, para a 

educação formal, residem em múltiplos aspectos: primeiramente, o conhecimento da 

história mundial e brasileira, estudadas em paralelo, permite o esclarecimento da 

dinâmica de transformações ocorridas em qualquer época, especificamente na maneira 

em que os acontecimentos e tendências internacionais refletem no cotidiano, na política 

e nas ideologias presentes dentro do país. Dessa maneira, é possível compreender a 

historicidade enquanto fenômeno ativo, complexo e espiralar, descontruindo a visão 

estanque e linear da História. 

Tão logo o docente compreenda tal aspecto, da mesma forma será o seu 

despertar para a condição de agente histórico, pois, assim como observado na trajetória 

de Marc Bloch, por vezes é necessário deixar a primazia da observação e atuar 

socialmente, tornar-se agente de mudanças necessárias para a realidade à qual se está 

inserido e se contribui. Em outras palavras, despertar o docente para uma prática 

transformadora mediante às ameaças à educação de seu tempo. 

Em segundo lugar, que este docente seja capaz de, assim como está registrado ao 

longo da pesquisa, compreender os mecanismos de análise da realidade e da conjuntura 

do nosso país para se emancipar de ideologias13 e assumir visão crítica, tanto do passado 

quanto do presente, e, desta maneira, promover a conscientização de si e do próximo 

por meio de sua prática docente. 

Tratando-se da educação informal, e ainda inclui-se o docente aqui, certamente a 

                                                           
12 Sendo o(a) educador(a), neste sentido, aquele que cria, alimenta, instrui, no sentido figurado. Fonte: 

Dicionário Latino-Português, MEC, 1962. 
13 Neste caso, o sentido não será o de “conjunto de ideias de um autor ou corrente política” como tratado 

ao longo da pesquisa, mas o sentido marxiano, filosófico, em que as ideias articuladas por meio de 

raciocínios rasos, aparentemente coerentes, possam ludibriar o indivíduo. 
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maior importância será o de alertar para as novas tendências ultraconservadoras que já 

iniciaram um processo de recrudescimento cultural brasileiro, de censura artística14, 

reforço da oligarquia em detrimento da democracia, do regime de exceção que já 

demonstra seus primeiros sinais de funcionamento, a campanha pela supressão de 

direitos sociais, ou pelo seu impedimento, das mulheres e comunidade LGBTI. Tais 

tendências se assemelham em forma e conteúdo ao ocorrido nas décadas de 1930 e 

1940, nacional e internacionalmente. 

Neste âmbito, esta pesquisa serve, além de um alerta, como um resgate da 

reincidência de eventos que estão sendo reexperimentados pelas sociedades ao redor do 

mundo. Pois as interações sociais cotidianas, da atualidade, estão se intensificando por 

conta das mídias digitais; questões étnicas de movimentos migratórios; a manifestação 

da diversidade, a qual sempre existiu e que ganha espaço a cada dia; avanços políticos 

da extrema-direita, assim como sua coesão, frente à fragmentação da esquerda. 

Na visão desta pesquisa, tem-se a Educação como um movimento de troca não 

econômica mútua, interação formadora e transformadora, para bem e para mal, 

dependendo de seu viés e conteúdo. Logo, uma vez que as interações educacionais 

sejam atitudes realizadas por seres humanos, seja de forma consciente ou inconsciente, 

as tendências comportamentais e ideológicas contribuem para as interações e, uma vez 

que estas estejam impregnadas de concepções prejudiciais, as interações possibilitam o 

reforço destas tendências em si e promovem transformações comportamentais nocivas 

aos indivíduos, empobrecendo assim o convívio social e cidadão no mundo 

irremediavelmente integrado. 

Há uma linha tênue entre o ânimo que esta pesquisa promove. Buscando se 

distanciar do mesmo arcabouço empregado pelo ultraconservadorismo, esta pesquisa 

não objetiva a promoção do pânico acerca dos resultados eleitorais brasileiros de 2018 e 

suas consequências, ou da crescente onda comportamental e ideológica neofascista no 

século XXI, mas, por outro lado, alerta para seus perigos de maneira que a primeira 

forma de combate a esta empregada é a preparação, a qual pode se iniciar ou continuar 

por meio deste trabalho. Em outro ponto de vista, tal ânimo busca despertar de alguma 

maneira construtiva a consciência de cada educando que entrar em contato com este 

trabalho15, sem direcionar, entretanto, a forma como se deve dar a prática docente de 

cada um, mas esperando que esta possa transformar nossa sociedade para melhor. Este 

trabalho inicia-se com o alerta para que os docentes possam atuar com coragem e 

                                                           
14 Como se observou em casos recentes, em 2017, nos quais grupos de direita buscam a proibição de 

exposições e intervenções artísticas dentro dos espaços próprios para tal, sejam privados e públicos, 

acusando tais expressões como “degeneradas” e “doentes”, de forma semelhante à perseguição nazista 

e macarthista à arte judaica e soviética, respectivamente, no século passado. 
15 Deixo expresso dessa forma pois, assim como na docência nunca se pode aferir com exatidão como os 

educandos serão estimulados, sendo este trabalho uma fonte de informações não personalizadas para 

cada leitor dela, espero contribuir em um ou vários aspectos para a formação, sem poder presenciar, 

direcionar ou interagir com estes estímulos pessoalmente, enquanto docente. 
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esperança16. 

 

 

  

                                                           
16 We have hope. Rebellions are built on hope. [Jyn Erso]. Rogue One – A Star Wars History. Fonte: 

https://www.imdb.com/title/tt3748528/quotes. 
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1 

A EDUCAÇÃO NA ESPIRAL 

 

1.1 EDUCAÇÃO 

 Tu me dizes, eu 

esqueço; tu me ensinas, eu 

lembro; Tu me envolves, eu 

aprendo.17 

 

  

Para que se compreenda o que pretende esta seção, é necessário que algumas 

considerações sejam realizadas. Sejam elas diretas ou produto de aprofundamento 

filosófico, reservo-me o direito, enquanto pesquisador, de deixar que a pesquisa me 

guie. Para tanto, devo reunir informações e aspectos de várias áreas das ciências 

humanas. Não pretendo restringir significados, nem reduzi-los, mas expor nas próximas 

páginas a concepção de educação que norteia esta pesquisa, devidamente embasada por 

estudos e autores, bem como minha prática acadêmica e docente. 

 O termo educação (LAUAND, 2016), derivado do latim, educere, pode ser 

dividido em duas partes. A partícula “e” representando um sentido, direção, que é o de 

fora, o externo. E a palavra duce, guia, que assume a forma de guiar, conduzir, quando 

utilizada enquanto verbo ducere. Portanto, o verbo educar, assumiria, numa tradução 

mais literal, o significado de “conduzir para fora”. Porém, assumir apenas esse sentido 

da palavra, ocorre no reducionismo. Conduzir o quê? De quem? Para fora, de onde? 

                                                           
17 Benjamin Franklin, filósofo iluminista estadunidense. 
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 Para responder estas pequenas questões, devo recorrer a mais dois significados, 

também advindos do latim. O alumnus (BRASIL, 1962), cujas falsas etimologias 

atribuem a um “ser sem luz”; o a-luminus, na verdade, refere-se ao verbo alo, no sentido 

de alimentar. O termo alumnus era utilizado para crianças lactantes, dependentes, 

portanto, com necessidade de alimento, de cuidados. O segundo termo, mais específico, 

não poderia simplesmente ser professor. Pois, de certa forma, busco mais do que a 

postura quem “ se dedica”, “que cultiva”. A concepção de docente, por exemplo, deve 

ser a de educator, “aquele que cria, nutre”. 

 Estas três peças do quebra-cabeça, educere, alumnus e educator, correspondem à 

visão adequada ao processo do qual me refiro. O educador está nutrindo o aluno para 

que este possa exteriorizar, reconstruindo constantemente, o que possui em si. 

Pois a educação é um processo constante. E o processo não é rígido, onde uma 

das partes é apenas emissora, educador, e a outra parte apenas receptora, aluno. Estes 

papéis não se confundem em cada parte; pelo contrário, estão bem definidos: cada uma 

das partes é educadora-educanda, assumindo simultaneamente ambos os papéis. 

Educação também não pode ser tratada por mera comunicação. Ela vai além. Na 

medida em que os humanos realizam educação, estão realizando uma troca. E esta troca 

faz parte da concepção de humanidade, a qual habita em um espaço, seja ele físico ou 

abstrato. Portanto, é seguro dizer que, além da interação entre humanos, a educação só 

acontece pois está inserida numa conjuntura, em um local, e, sendo assim, em uma 

época. “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011, p. 65). 

Assim como é seguro afirmar que, para cada época e local, existe uma educação 

adequada. Logo, a educação assume um papel cultural: 

Por aí se vê que a cultura se define como algo muito mais abrangente do que 

o simples resultado da ação intelectual do homem; ela é o próprio modo de 

ser humano, “o mundo próprio do homem”. Distingue-se por seu duplo 

aspecto de processo e de produto, o primeiro definindo a ação contínua e 

recíproca do homem e do meio e o segundo, resultando dessa ação, definindo 

o conteúdo dos bens culturais conquistados, os quais, por sua vez, 

condicionam novos desafios à capacidade perceptiva, à sensibilidade, à 

inteligência e à imaginação humanas. (ROMANELLI, 2014, p. 20) 

De acordo com este duplo aspecto, a cultura, representada pelo ato de educar e 

pelo produto resultante, que será trocado, faz com que a educação assuma valor de 

troca. A partir deste valor de troca, as civilizações humanas irão interagir e, 

equivocadamente, hierarquizar suas culturas e elaborar paradigmas educacionais por 

meio desta hierarquização. Especialmente os países em desenvolvimento e os 

subdesenvolvidos irão sofrer as consequências da elitização educacional ao longo da 

história humana, visto com mais clareza a partir da Era Moderna e o surgimento das 

primeiras universidades. 

As universidades, em sua origem, foram concebidas para ser o lugar de filosofia, 

do encontro do ser humano com a sua essência, da amplitude dos conhecimentos, do 
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espaço de humanização (LAUAND, 2011). Infelizmente, não é isso que se verifica na 

realidade brasileira, tanto no Ensino Superior quanto no Básico e Médio. 

O processo e produto educacionais existentes servem a determinadas classes 

sociais, detentora de privilégios político-econômicos que moldam os espaços 

educacionais, escolas e universidades à sua necessidade. Assim sendo, estas classes 

dominantes promovem a manutenção do status quo hierárquico social. 

[...] A escola, neste caso, é utilizada muito mais para fazer comunicados do 

que para fazer comunicação e este papel é desempenhado tanto mais 

eficazmente quanto mais o que se pretende com a ação escolar é formar o 

espírito ilustrado, não o espírito criador. Cedo ela se transforma numa 

instituição ritualista, onde o cumprimento de certas formalidades legais tem 

valor em si mesmo. Na fase colonial, este tipo de ação escolar é também o 

instrumento do qual vai servir-se a sociedade nascente para impor e preservar 

a cultura transplantada. A forma como foi feita a colonização das terras 

brasileiras e, mais, a evolução da distribuição do solo, da estratificação 

social, do controle do poder político, aliadas ao uso de modelos importados 

de cultura letrada, condicionaram a evolução da educação escolar brasileira. 

(ROMANELLI, 2014, pp. 23-24) 

 Dessa forma, o aprendizado assume a função de reprodução, ao invés da de 

produção. O ensino, a função de formação, ao invés da transformação. Dessa maneira, o 

que se constitui no Brasil, desde o período colonial até os dias de hoje, é uma barreira 

ideológica a ser transposta, ou seja, a responder a uma pergunta: a que se presta a 

educação no Brasil? 

 Certamente não é o ato de filosofar, nem de ampliar as capacidades humanas, 

humanizar, enfim. A escolarização serve ao capital, na produção de trabalhadores 

qualificados tecnicamente, especializados e, de muitas formas, reprodutor de sua 

sociedade, sem compreender que, enquanto trabalhador, também produz a sociedade 

que está reproduzindo. 

 Portanto, o processo educacional nos países subdesenvolvidos não escapa do 

fator alienante social, embora as políticas públicas priorizem a constituição de cidadãos 

questionadores, porém, inertes, teóricos e não práticos. 

 O que se passa no Brasil, na década estudada, 1935-1945, é o início do processo 

de inversão populacional entre cidade e campo. A diferença entre população urbana e 

rural começa a diminuir no século XX, porém, acelera durante a década de 1930. Tal 

processo é ininterrupto até o momento em que existem mais pessoas morando em 

cidades do que no campo. Não são apenas as fábricas que surgem nas cidades, mas toda 

uma rede de serviços necessárias a ela, incluindo a capacitação para funções de 

trabalho. Estando os processos de urbanização e industrialização atrelados desde a 

revolução industrial, ainda hoje é possível observar grandes centros industriais fazendo 

parte de regiões metropolitanas, e pequenas cidades, com severas dificuldades de 

crescimento, distantes dos núcleos industriais. 

 Com as iniciativas industriais se avolumando durante a Era Vargas (1930-1945), 

a este processo decorre uma demanda: 
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O crescimento da urbanização que a industrialização favorece e o número 

cada vez maior de pessoas que esse crescimento atrai para a área de 

influência da civilização de consumo acabam por se transformar em 

mecanismo de pressão em favor da expansão da escolaridade. O sistema 

arcaico de ensino, seletivo e aristocrático, torna-se então um obstáculo ao 

sistema econômico. Este passa, pois, a pressionar o sistema educacional no 

sentido de renovar-se. (ROMANELLI, 2014, p. 25) 

 Sendo assim, o período da década de 1930 e 1940 é fundamental para 

compreender os pilares que serão erguidas as políticas educacionais e quais caminhos 

irão traçar até os dias de hoje, em especial por dois fatores: um deles é o das pressões do 

clero católico para a instauração de medidas educativas que garantam o domínio de sua 

doutrina e amplie sua influência18. O outro fator é o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, que promoveu reformas relevantes em vários estados brasileiros da 

época. O movimento de renovação reconhecia a diversidade brasileira e, portanto, 

propunha a defesa de ensino público laico, assim como a busca pela consciência 

enquanto educador, docente, e o comprometimento com esta função. 

 Assim está posta a disputa pela educação brasileira desde a década de 1930: a 

educação enquanto poder versus a educação enquanto empoderamento. Essa tensão 

pode ser observada por meio das posturas e conteúdos oferecidos, tanto pela escola, 

quanto ditados pelo sistema. 

[...] Uma vez que esse conteúdo sirva apenas à mera ilustração, como sói 

ocorrer nas sociedades tradicionalistas e aristocráticas, cujas bases estão 

implantadas na hipertrofia do poder local, ele ajuda a definir um papel 

também político para a escola: esta deve concorrer para que somente as 

camadas dominantes, as únicas em condições de consumir o referido 

conteúdo, mantenham a sua posição dominante pela natural distância entre 

essas camadas e os demais estratos sociais assegurada pelo monopólio da 

cultura letrada. (ROMANELLI, 2014, p. 30) 

 Dentro deste parâmetro está a explicação de como, hoje em dia, os níveis de 

fracasso escolar19 nas escolas públicas são elevados. Atendendo a maioria da população, 

de baixa renda, com um currículo azeitado para as classes dominantes, de alta renda, 

cujos valores e conteúdos se inserem no topo da hierarquia cultural, é notável observar 

duas discussões: 

A primeira, nas escolas públicas, sobre a utilidade do conhecimento, o padrão 

estético promovido pela obra La Gioconda, por exemplo, para a formação dos 

educandos. A segunda discussão, em escolas particulares, sobre as expressões artísticas 

de rua, como o grafite e a pichação, serem arte ou vandalismo. 

A tais dilemas observo, enquanto cientista social e educador, que o momento 

atual da educação brasileira é um momento de crise, ou seja, de superação dos limites 

                                                           
18 Pois a partir da proclamação da República no Brasil, em 1889, o Estado tornou-se laico, e, portanto, o 

ensino público também. Deste advento em diante, a Igreja buscou integrar nas leis a volta do ensino 

religioso, até a sua conquista enquanto facultativa na constituição de 1934, e a implementação 

definitiva como disciplina ordinária, em 1937. 
19 Segundo Maria Helena de Souza Patto, 1996, o fenômeno do fracasso escolar pode ser manifestado na 

retenção e na evasão escolar. 
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anteriores, da superação e transformação de paradigmas, no sentido da abertura à 

diversidade, de um lado, e do recrudescimento de discurso e moralismo, do outro. 

 

 

1.2 A EDUCAÇÃO HOJE – DESAFIOS E HORIZONTES DE 2018 

 

A tendência democrática de 

escola não pode consistir em 

apenas que um operário 

manual se torne qualificado, 

mas em que cada cidadão 

possa se tornar governante.20 

 

 A educação brasileira, no ano de 2018, atravessa os reflexos da crise política, 

econômica e social que se instaurou no país desde 2014. Embora as manifestações de 

seus paradoxos e conjunturas possam ser traçadas até mesmo antes desta data, cabe 

ressaltar que a base de análise primordial desta seção centra-se nos acontecimentos mais 

recentes e, portanto, serão resgatados de outras épocas conteúdos e informações na 

medida do necessário. 

 A frase de Gramsci levanta oportunamente alguns questionamentos para a nossa 

educação, cujos efeitos imediatos corroboram com o agravamento da crise política nos 

próximos anos: a educação, enquanto representada pela instituição escolar, caminha em 

direção a um futuro cidadão ou serve esta apenas aos interesses do mercado e das 

agendas políticas? A educação informal da atualidade, seja dentro dos lares e no 

convívio entre cidadãos, encontra-se saudável? Estaria o Brasil criando condições 

favoráveis ao endurecimento político, suprimindo a participação popular direta e 

indiretamente? Todos estes questionamentos apontam para a manutenção das estruturas 

sociais vigentes nos tempos de crise e para o aumento das diferenças sociais, assim 

como no afastamento dos cidadãos das decisões políticas, relegando sua participação 

enquanto massa às agendas governamentais obscuras. 

 Como pode ser observado, os questionamentos acerca da educação remetem a 

questionamentos de ordem política, pois, por um lado, ser humano é ser político, na raiz 

da palavra, e dessa forma nos interessa enquanto pesquisadores. Por outro, é necessário 

não abandonar o campo educacional e migrar plenamente ao campo político, uma vez 

que ele suscita questões que não são pertinentes a este trabalho. Portanto, nesta seção 

                                                           
20 Antonio Gramsci (1891-1937), filósofo marxista, político, jornalista e crítico literário italiano. 
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busca-se o limiar entre política e educação, em quais sentidos um colabora ou desafia o 

outro. 

 Para tal, assim como a importância d’A Ordem enquanto fonte de informações, 

as notícias veiculadas utilizadas nesta seção apresentam aspectos semelhantes, como a 

ausência da ambição de produzir um documento histórico a longo prazo, para fins de 

anais históricos, materiais didáticos, etc. Sendo assim, estão ricos de substância crônica, 

ou seja, de relatos cotidianos os quais serão utilizados nesta análise. 

 

1.2.1 A QUEM SERVE A EDUCAÇÃO? 

21 

Na retomada da discussão etimológica, a condição de dedicar-se a algo ou 

alguém, de cultivar, não implica necessariamente em nutrir para que este algo ou 

alguém possa depender de si mesmo, ou até mesmo não depender de quem “se dedica” a 

ele. Logo, a diferença crucial entre a perspectiva de um professor, “que se dedica à”, 

para o educador, “que nutre”, é a autonomia que provê ao aluno, educando. Dessa 

forma, os educadores da cidade de Santo André, Região do ABC, Estado de São Paulo, 

enfrentam este dilema entre manterem-se apenas professores ou assumissem postura de 

educadores. 

A Secretaria da Educação da cidade lançou para a Rede Municipal o projeto 

JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos, em parceria com o SEBRAE – 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, no qual oferece uma 

formação para que os professores da Rede possam mediar os conhecimentos aprendidos 

no curso aos alunos. 

Santo André lança programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos 

                                                           
21 Disponível em: http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/cidade/item/9788-sto-andre-lanca-

programa-para-jovens-empreendedores. Acesso em 09/05/2018, 13:05. 

http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/cidade/item/9788-sto-andre-lanca-programa-para-jovens-empreendedores
http://www.folhadoabc.com.br/index.php/secoes/cidade/item/9788-sto-andre-lanca-programa-para-jovens-empreendedores
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Programa JEEP, em parceria com o SEBRAE, leva cultura empreendedora a 

alunos das escolas municipais e visa desenvolver habilidades como 

autoestima e trabalho em equipe 

Além de cuidar do crescimento econômico e da geração de empregos no 

presente, Santo André já pensa também no futuro. Em parceria com o 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a 

Prefeitura lançou nesta quarta-feira (11) o JEPP (Jovens Empreendedores 

Primeiros Passos). O programa é voltado a alunos da rede municipal de 

ensino, de 6 a 10 anos de idade, e visa levar a cultura empreendedora aos 

estudantes desta faixa etária. 

[...] 

 “O JEPP é mais uma semente inovadora. Temos compromisso com a 

formação integral das nossas crianças e este programa vai de encontro com 

este pensamento. Temos uma oportunidade grande em um programa que não 

custará absolutamente nada para os cofres públicos”, afirmou o prefeito 

Paulo Serra. A cerimônia de lançamento foi realizada no Centro de Formação 

de Professores Clarice Lispector, na Vila Matarazzo. 

Nas instituições educacionais, o desenvolvimento da cultura empreendedora 

no ensino fundamental visa desenvolver no aluno a autoestima, a segurança, 

o planejamento de ações, o trabalho em equipe e a experimentação como 

importante estratégia de aprendizagem, além de compreensão de que a 

educação deve ser para toda a vida. 

[...] 

A parceria com o SEBRAE tem diretrizes baseadas em documento do MEC 

(Ministério da Educação) chamado “Educação Econômica e 

Empreendedorismo na Educação Pública: Promovendo o protagonismo 

infanto-juvenil”. O conceito de empreendedorismo não se restringe, 

exclusivamente, ao ato de ganhar dinheiro através de exploração de uma 

atividade econômica. Ele se constitui, sobretudo, de um posicionamento 

diferenciado frente aos desafios do contexto social.22 

A iniciativa, sem custos para a gestão da cidade, tem como fins estabelecer o 

empreendedorismo entre crianças de 6 a 10 anos, vinculado às práticas de formação 

educacional cidadã, como o trabalho em equipe, aprendizado prático, autoestima do 

educando e sua segurança em tomar decisões. Porém, estas habilidades e valores 

também já são trabalhados por meio de outros projetos e iniciativas dos educadores 

dentro das escolas da Rede Municipal. 

Ainda que ocorra num equívoco semântico, a fala do prefeito levanta o 

questionamento. Em outras palavras, ao afirmar que a gestão tem o “compromisso com 

a formação integral das nossas crianças e este programa vai de encontro com este 

pensamento”, ao utilizar a expressão “ir de encontro a” indica que os valores defendidos 

e o programa implantado não são coerentes, mas contrários. Supondo que a intenção do 

prefeito tenha sido a de afirmar que o programa e a formação dos educandos estejam em 

concordância e que o erro de registro possa ter sido do próprio veículo de informação, 

não deixo de sublinhar a ironia acidental. 

                                                           
22 Disponível em: http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-lanca-programa-jovens-

empreendedores-primeiros-passos-63716. Acesso em: 07/05/2018. 

http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-lanca-programa-jovens-empreendedores-primeiros-passos-63716
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/santo-andre-lanca-programa-jovens-empreendedores-primeiros-passos-63716
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Este fator levanta dúvidas quanto aos motivos pelos quais a gestão da cidade 

optou pelo projeto do SEBRAE. Em princípio, a falta de clareza sobre os fins e os 

meios deste projeto. Apesar de registrar que estas habilidades, elencadas acima, e 

outras, sejam alcançadas por meio do despertar do espírito empreendedor, a real 

conjuntura brasileira aponta para a situação contrária, especialmente para os alunos da 

Rede Municipal cujas famílias possuem baixa renda. 

[...] A divisão social do trabalho, que espera os indivíduos à saída do 

processo de escolarização, já determinou o processo desde a entrada. Mas, 

não se deve pensar que a escola dispõe os indivíduos diretamente pelos 

postos de trabalho, pois as relações entre a escola e a produção estão 

mediadas pelo mercado de trabalho, com sua concorrência e suas 

"deformações". A escolarização define de modo tendencial os limites dentro 

dos quais operam os mecanismos de repartição dos indivíduos pelos postos 

de trabalho e, particularmente, os mecanismos do mercado de trabalho. 

Para apreender a estrutura dual da escola [...] é preciso se colocar no lugar 

daqueles para os quais a universidade não é um ponto de chegada: 

simplesmente não existe; daqueles para os quais a escola é um corredor que 

leva à produção ou ao desemprego, isto é, à exploração; daqueles que não 

saem qualificados, mas desqualificados. (CUNHA, 1980, p. 34-35) 

Em outras palavras, a proposta do projeto pode fortalecer o senso de 

desqualificação dos alunos, sendo tolerável, pois, no lugar de sua qualificação alcançada 

por meio da continuidade dos estudos, estará a força para gerar renda por si próprio, na 

medida em que sua criatividade lhe permitir. 

O empreendedorismo (FELIPPE, 1996) é um fenômeno presente no mundo do 

trabalho de maneira que sua principal característica seja a de promover transformações, 

dentro do próprio sistema, melhorando ações já existentes, ou até mesmo criando novas, 

que concretizem avanços nas capacidades produtivas e geração de riqueza como um 

todo. Não cabe nesta pesquisa um resgate primordial do termo, entrepeneur23, mas o 

registro do significado deste termo, utilizado na pesquisa, que será o mesmo referente 

ao movimento espiralar que busco, o do começo do século XX, no caso, do fordismo-

taylorismo. Em outras palavras, trata das ampliações dos limites de uma empresa, 

abrindo novos nichos de ação comercial, da aposta na inovação particular. E é este 

fenômeno que se verifica na atualidade, com ações da Secretaria da Educação do 

Município de Santo André, autoritárias, visando construir uma cultura empreendedora 

precoce, para fins ainda obscuros e preocupantes. 

Não é novidade que o empreendedorismo surge como opção para pessoas que 

buscam montar seus próprios negócios e, em muitos casos, representa uma solução para 

o desemprego e baixa renda familiar. Porém, existem duas preocupações em incentivar 

o empreendedorismo para crianças de 6 a 10 anos na Rede Municipal de Ensino: em 

                                                           
23 Do francês, empreendedor. Termo surge já no século XVI, com referência ao trabalho de Marco Polo, o 

qual intermediava ações de comércio entre capitalistas do ocidente e do oriente. 
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primeiro lugar, o projeto pode, a longo prazo, estabelecer o aumento de pequenas 

empresas no Brasil, incluindo o aumento de cadastros de prestadores de serviço por 

meio de Pessoa Jurídica. Dessa forma, a busca por empregos formais cai, enfraquecendo 

a defesa dos trabalhadores pelos direitos trabalhistas, garantidos ao longo de anos, como 

a CLT, fator que reforça os aspectos prejudiciais da Reforma Trabalhista sancionada no 

Governo Temer, em 2017. Em segundo lugar, o empreendedorismo como forma 

primária de renda, mais aumenta o número de prestadores de serviço por meio de 

Pessoa Jurídica do que o de pequenas empresas no Brasil, dificultando por um lado a 

produção de riquezas e, por outro, facilitando a exploração do trabalho destes 

prestadores de serviço. 

A partir destes questionamentos, muitos educadores da Rede Municipal de Santo 

André se manifestaram contra o projeto, defendendo que, por conta destas incertezas e 

vulnerabilidades descritas acima, o projeto é inviável para o segmento do Ensino 

Fundamental I, pela incoerência entre os objetivos da educação básica e a real 

aplicabilidade do projeto. Na posição de educadores, estão protegendo seus educandos 

de uma nutrição perniciosa. 

Em resposta ao grupo de professores, a Secretaria de Educação de Santo André 

emite uma Orientação Normativa24, compelindo os educadores a realizarem o processo 

de capacitação e aplicação do JEPP. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Orientação Normativa - Projeto “Jovens Empreendedores - Primeiros 

Passos” – 2018 

A Secretaria de Educação, através do Departamento de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, no uso e gozo de suas atribuições legais, com fulcro no 

Art.161, inciso XII, do Estatuto do Servidor Municipal e as estratégias 7.5, 

5.6, 2.8, 18.18 do Plano Municipal de Educação, considerando que o 

desenvolvimento da cultura empreendedora no ensino fundamental visa o 

desenvolvimento integral do aluno considerando as várias dimensões do 

sujeito, inclusive as habilidades socioculturais como a autoestima, a 

segurança, o planejamento de ações, o trabalho em equipe e a experimentação 

como importante estratégia de aprendizagem, de forma que as práticas 

pedagógicas ultrapassem naturalmente as paredes escolares, 

Estabelece as diretrizes para as ações formativas do projeto, conforme segue: 

1) Todos(as) os(as) professores(as) atuantes nas classes de 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental da rede municipal de ensino estão convocados e 

automaticamente inscritos no curso de formação do projeto, que constitui 

ação oficial, com vistas ao aperfeiçoamento docente para aplicação de 

abordagem metodológica efetiva do conteúdo proposto. 

                                                           
24 Instrução Normativa “consiste em ato administrativo expresso por ordem escrita expedida pelo Chefe 

de Serviço ou Ministro de Estado a seus subordinados, dispondo normas disciplinares que deverão ser 

adotadas no funcionamento do serviço público reformulado ou recém-formado.” Disponível em: 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1004/Instrucao-Normativa. Acesso em: 07/05/2018, 

11:06. 

https://www.direitonet.com.br/dicionario/exibir/1004/Instrucao-Normativa
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[...] 5) A participação dos(as) Assistentes Pedagógicos(as) nas formações é 

fundamental para garantir o acompanhamento do trabalho desenvolvido nas 

Unidades Escolares, portanto, a ausência destas na formação deverá ser 

autorizada pelo departamento. 

 Em primeiro lugar, não é possível definir, com exatidão, se o termo Orientação 

Normativa substitui Instrução Normativa de forma deliberada, para fins eufemísticos em 

reduzir o teor obrigatório da participação dos educadores no projeto, incluindo aqueles 

que questionam sua aplicabilidade. Em segundo lugar, o ato de convocação, a qual 

“constitui ação oficial” escancara a obrigatoriedade da participação, sem mesmo a 

apresentação do projeto e discussão entre os participantes. Sendo assim, o caráter 

democrático da instituição escolar se esmaece na atitude autoritária da Secretaria de 

Educação, impossibilitando, inclusive, a aplicação dos próprios preceitos democráticos 

no processo educacional de sala de aula, por determinar “de cima para baixo” na 

hierarquia as demandas dos educandos. 

Ainda, para garantir a implementação do projeto, os servidores no cargo de 

Assistentes Pedagógicos devem acompanhar o processo de formação, não para aplicá-

lo, mas para garantir que os educadores estarão aplicando-o. Neste contexto, os 

Assistentes Pedagógicos atuariam como figuras de fiscalização, impedindo adequações 

necessárias realizadas pelos educadores, garantindo os objetivos explícitos e implícitos 

do JEPP. 

1) Todos os Aparelhos de Estado funcionam simultaneamente pela repressão 

e pela ideologia, com a diferença de que o Aparelho (repressivo) de Estado 

funciona de maneira massivamente prevalente pela repressão, enquanto os 

Aparelhos Ideológicos de Estado funcionam de maneira massivamente 

prevalente pela ideologia. 

[...]  

3) Enquanto a unidade do Aparelho (repressivo) de Estado é assegurada pela 

sua organização centralizada Unificada sob a direcção dos representantes das 

classes no poder, executando a política de luta de classes das classes no 

poder, - a unidade entre os diferentes Aparelhos Ideológicos de Estado é 

assegurada, na maioria das vezes em formas contraditórias, pela ideologia 

dominante, a da classe dominante. (ALTHUSSER, 1980, pp. 54-55) 

Sendo assim, retornando ao título desta seção, “a quem serve a Educação?”, ou 

melhor, a “que” serve a Educação? Embora a educação deva formar os cidadãos em sua 

plenitude e, portanto, deva priorizar seu caráter político-humano da educação, projetos 

como o JEPP invertem esta lógica ao submeter a educação básica às agendas das 

políticas públicas. Segundo a notícia veiculada, o SEBRAE baseia seu projeto JEPP em 

um documento do MEC intitulado “Educação econômica e empreendedorismo na 

Educação Básica: promovendo o protagonismo infanto-juvenil”. 

3. POR QUE UMA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA? 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) quer uma escola democrática 

e participativa, autônoma e responsável, flexível e comprometida, atualizada 

e inovadora, humana e holística. Esses princípios contidos nos seus artigos 
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vão encontrar concordância com os princípios norteadores do 

empreendedorismo. Tanto as definições iniciais como as atualizadas do 

empreendedorismo exigem do empreendedor comportamento quanto os 

definidos pela LDB. Conclui-se que a LDB quer uma escola 

empreendedora. 

[...] O empreendedorismo e as suas práticas podem ser aprendidos em 

qualquer idade. Tudo indica que o empreendedor é resultado de um processo 

cultural. Por outro lado, se existem dúvidas sobre a possibilidade de se 

ensinar alguém a ser empreendedor, sabe-se que é possível que alguém 

aprenda a sê-lo em determinadas circunstâncias que sejam favoráveis ao 

autoaprendizado. 

A ampliação da jornada escolar poderá favorecer as condições para o 

desenvolvimento das atitudes empreendedoras. 

[...] Em suma, é importante lembrar que: 

[...] 3º) A escola é o espaço adequado para despertar as atitudes 

empreendedoras dos estudantes. Assim, o ambiente de sala de aula deverá 

favorecer a disseminação da cultura empreendedora. É preciso que aconteça 

uma propagação da cultura empreendedora em toda a comunidade escolar, 

para que uma proposta pedagógica, com foco no desenvolvimento do 

protagonismo infanto-juvenil, mediante o empreendedorismo, possa 

favorecer o empoderamento dos estudantes. (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO)25 

Porém, tal documento encontra-se em condição preliminar, não possuindo a sua 

forma definitiva, supostamente necessária para a formulação de um projeto educacional 

da magnitude e importância propostas. O documento em si apresenta os conceitos de 

empreendedorismo e como este pode ser trabalhado na Educação Básica. O documento 

carece de redação e fundamentação, pois seu conteúdo é carregado de incertezas e 

vulnerabilidades teóricas26, como a interpretação de que a LDB, de 1996, almejava o 

empreendedorismo. Ao contrário, são os valores decretados pelo documento que 

buscam se assemelhar aos preceitos da LDB. 

Novamente, afirmar grosseiramente que a LDB deseja uma “escola 

empreendedora” é forçar a criação da cultura empreendedora, precoce, como observado, 

e a criação de uma futura massa de trabalhadores que se permitirão enfrentar crises 

econômicas de maneira particular, ou seja, com empreendimentos individuais. 

Um outro aspecto preocupante da vulnerabilidade do documento pode ser 

observado quando afirma que “o empreendedorismo é resultado de um processo 

cultural”, abrindo possíveis interpretações de que estes processos culturais, não 

esclarecidos pelo texto, possam ser tanto a dinamização de uma economia em expansão, 

                                                           
25 Educação econômica e empreendedorismo na Educação Básica: promovendo o protagonismo infanto-

juvenil. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8214-educacao-

economica-final-versao-preliminar-pdf&Itemid=30192. Acesso em 07/05/2018, 11:43. 
26 Tal como a incerteza de que o aumento da jornada escolar irá contribuir a este fim, ou quando se afirma 

que “tudo indica que o empreendedor é resultado de um processo cultural”, sendo que não se afirma, 

sequer, já ter mencionados os indicadores desta afirmação. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8214-educacao-economica-final-versao-preliminar-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8214-educacao-economica-final-versao-preliminar-pdf&Itemid=30192
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quanto uma crise econômica. Certamente, as mudanças do mercado de trabalho, em 

épocas de crise, despertam para as iniciativas individuais empreendedoras. Ainda no 

item 3, sobre igualdade social, segue-se: 

Empreendedorismo, Geração de Riquezas e Igualdade Social 

Propõe-se que a escola forme empreendedores. Mas isso não significa que 

estamos propondo que influenciemos os alunos a competir, 

desenfreadamente, imersos em uma livre iniciativa sedenta por lucros 

inescrupulosos, insensíveis ao meio ambiente e promotora de desigualdade 

social. É de outro empreendedorismo que estamos falando. Sonhamos com 

uma educação que promova a criatividade e a organização social, oferecendo 

formação aos estudantes, para que eles possam criar outros modos de gerar 

renda e gerenciar os recursos do planeta de maneira solidária e sustentável. 

Também é importante lembrar que trabalhamos por uma economia que 

funcione articulada em uma rede colaborativa. Sendo assim, é muito 

importante o grupo, em questão, se perguntar quais são seus parceiros e quão 

organizadas são as pessoas de seu entorno. Cresce melhor quem sabe crescer 

e aprender juntos. (BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO)27 

Na medida em que não se propõe a promover competição desenfreada, sede por 

“lucros inescrupulosos” e desigualdade social, o documento não se atenta ao fato de 

que, implementado em uma sociedade desigual e em crise, em que as saídas para as 

dificuldades econômicas incluem a competição, e a segurança material implica em 

possuir mais que o próximo, não se pode impedir estes fenômenos de ocorrerem, uma 

vez que a instituição escolar não será a única a educar o indivíduo. A educação informal 

exerce parte fundamental neste processo por representar as percepções do mundo ao 

qual os educandos estão inseridos e, no caso da Rede Municipal, trata-se de alunos cujas 

famílias possuem baixa renda. 

Como observado historicamente, fenômeno que será analisado na seção 2, o 

empreendedorismo apresentado nas décadas de 1910 e 1920 não gerou igualdade social. 

Ele certamente é responsável pelo aumento da geração de riqueza, como foi o modelo 

fordista-taylorista, mas garantiu a concentração de riquezas na mão de poucas pessoas, 

os empreendedores que possuiam capital, ou seja, não é possível afirmar historicamente 

que o fenômeno e a atitude empreendedora foram caminhos certos e seguros para a 

transformação dA Ordem econômica e social. A “rede colaborativa”, à qual o 

documento se refere, já existia no sistema fordista-taylorista, como a sinergia dos 

trabalhos realizados, produzindo mais produtos, em menos tempo, com o menor custo 

possível; porém, os trabalhadores continuavam incapazes de realizar o papel de agentes 

sociais efetivos, transformadores da realidade, dentro do empreendedorismo capitalista. 

Ainda assim, o fomento ao empreendedorismo cria uma armadilha econômica e 

social para as classes menos favorecidas: aquecidas e educadas dentro de ambiente 

                                                           
27 Educação econômica e empreendedorismo na Educação Básica: promovendo o protagonismo infanto-

juvenil. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8214-educacao-

economica-final-versao-preliminar-pdf&Itemid=30192. Acesso em 07/05/2018, 11:43. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8214-educacao-economica-final-versao-preliminar-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8214-educacao-economica-final-versao-preliminar-pdf&Itemid=30192
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empreendedor, estas não serão capazes de seguir os exemplos de grandes 

empreendedores dos séculos XX e XXI, e mesmo que busquem ter seus próprios 

negócios, ainda que paralelo a um emprego oficial, não terão as mesmas condições de 

sucesso que os capitalistas, detentores de capital disponível para empreender com 

sucesso, possuem28. Muitos cenários adversos surgem a partir desta inciativa: manter a 

ação empreendedora auxiliada pela renda do emprego oficial, caso tenha ambos; arriscar 

dedicação integral num empreendimento pequeno sem chance de sucesso; acumular 

dívidas, administrar mal os negócios e chegar ao consequente fracasso do 

empreendimento por conta da ausência de formação específica, adquirida no ensino 

superior, por exemplo, ou pela impossibilidade de competir com empreendimentos 

maiores.  

Dessa forma, o projeto não garante a possibilidade de mudança da pirâmide 

social mas em certa medida, a sua manutenção. Ao propor que os estudantes encontrem 

“outros modos de gerar renda”, novamente, aplicado ao contexto econômico e social 

atuais, promove a precariedade do trabalho, das condições de trabalho e de 

remuneração, pois as oportunidades de emprego formal poderiam ser diminuídas, 

podendo assim culpabilizar aqueles indivíduos que não atingirão os mesmos sucessos 

dos demais, fortalecendo uma meritocracia que não funciona de maneira democrática, 

por conta das diferenças sociais brasileiras. 

                                                           
28 Neste ponto, assim como durante as demais abordagens o longo da pesquisa, não é aceito a visão 

determinista enquanto parte do processo natural do fracasso empreendedor. A relação sugerida é a de 

que a cultura e imaginário sociais tomam as exceções (os poucos embora grandes capitalistas 

empreendedores de sucesso dos séculos XX e XXI) enquanto regra, portanto, justificando dessa forma 

o fracasso da grande maioria dos indivíduos com objetivos de empreender, culpabilizando-os. Para 

efeitos de Educação, este equívoco é comum, especialmente para a manutenção do status quo e da 

hierarquia social. Assim como é plausível afirmar que certo número de indivíduos empreendedores de 

fato obtenha sucesso, é improvável que este valor numérico estatístico seja relevante em relação aos 

que obtiveram o fracasso empreendedor. Logo, não é coerente justificar a chance de sucesso de 

muitos, pelo sucesso pautado em condições específicas do sucesso de poucos. 
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1.2.2 ENSINO RELIGIOSO ATUAL 

29 

 

Como analisado anteriormente, durante todo o século XX houve severo lobby 

católico para a instauração do ensino religioso nas escolas públicas do país. Por um 

lado, tendo a República se instaurado, ainda que em sua sexta versão, sempre dispondo-

se a afirmar em Constituição que o Estado é laico, e que, por extensão, os serviços 

promovidos pelo mesmo devem também o ser, por qual razão esta discussão ainda 

prevalece, no Brasil, século XXI adentro? 

A nova LDB preconiza novamente o ensino religioso e traz elementos novos: 

a) são pretendidos dois modelos – confessional e interconfessional, a serem 

ministrados de acordo com a preferência do aluno/família; b) a habilitação 

docente perpassa pela chancela das igrejas ou entidades religiosas, e retorna, 

em seu Art. 33, a prerrogativa de não onerar os cofres públicos com o ensino 

religioso. Alvo de contestações, especialmente no tocante à regulamentação 

do ensino religioso (confessional e interconfessional), a LDB 9.9394/96 

sofreu alteração já no ano seguinte. A Lei de nº 9.475/97 suprimiu estes 

termos e estabeleceu em seu Art. 33: proibição da prática de qualquer 

proselitismo religioso, assegurando a diversidade cultura religiosa no Brasil; 

delegação aos sistemas de ensino da regulamentação dos conteúdos e, 

também, da habilitação e admissão dos professores para a disciplina de 

ensino religioso. A LDB previu a consulta às entidades civis e às diferentes 

entidades religiosas para a elaboração dos conteúdos. Todavia, a hegemonia 

cristã católica não foi alterada, visto que foi uma entidade cristã (Fonaper30) 

que assumiu este papel de representante das entidades civis. (SOUZA, 2017, 

p. 61) 

A cada momento de discussões educacionais, sejam constituições, Leis de 

Diretrizes e Bases, decretos estaduais e municipais, o tema ressurge acompanhado de 

um intenso debate. Apesar do que é estabelecido no documento, o caráter facultativo da 

disciplina gera certa discussão. Embora a disciplina seja proposta em caráter facultativo, 

                                                           
29 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/stf-placar-vira-com-4-votos-a-3-para-que-ensino-

religioso-possa-promover-crenca.ghtml. Acesso em 09/05/2018. 
30 Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/stf-placar-vira-com-4-votos-a-3-para-que-ensino-religioso-possa-promover-crenca.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/stf-placar-vira-com-4-votos-a-3-para-que-ensino-religioso-possa-promover-crenca.ghtml
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muitas instituições não possuem alternativa a ela. O que fazer com o aluno que não está 

matriculado na disciplina? Não se pode afirmar que ela seja facultativa se, durante o 

horário da disciplina, os que optaram por não cursá-la forem excluídos de alguma 

forma, não realizando atividade alguma, ou sendo apenas fisicamente separados dos 

demais. 

Em outro aspecto, a discussão sobre a laicidade do ensino deixa claro que 

existem forças políticas interessadas na dita disciplina, uma vez que, apesar da 

laicidade, propõe-se o ensino religioso. Portanto, a aproximação, na forma da lei entre 

Estado e Igreja se faz de maneira sutil, não à margem da lei, mas não incluída a ela. 

Uma questão em meio às exceções, tornando atenuada a separação entre o 

Estado e as religiões, é a permissão ou não vedação expressa do proselitismo 

religioso. Trata-se de tema polêmico, porque no dispositivo constitucional 

que trata do ensino religioso nas escolas públicas (CF, Art. 210 § 1º), o 

direito ao proselitismo como parte do direito à liberdade de culto pode ou não 

ser compreendido como implícito (FERRAZ), enquanto foi explicitamente 

vetado em 1997, na nova, e atualmente vigente, redação do Art. 33 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Há atenuação implícita e embutida 

na liberdade de associação para fins lícitos, o que inclui a liberdade de 

associação religiosa (CF, Art. 5º, XVII). (FISCHMANN, 2012, p. 80) 

 Um exemplo desta aproximação e do interesse mútuo entre Estado e Igreja, onde o 

primeiro não espera ser capaz de regular e controlar toda a vida dos cidadãos, dependendo para 

isso de outras instituições, é a assinatura da concordata Brasil-Vaticano, de 2008. O maior 

objeto de interesse desta seção é o tratamento dado ao ensino religioso, católico. Neste ponto, 

uma contradição constitucional é promovida. 

A confessionalidade do ensino religioso nas escolas públicas é um dos pontos 

mais controversos da concordata Brasil-Vaticano. Sobre a 

inconstitucionalidade nº4439, onde a procuradora geral da República, Débora 

Duprat, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal a solicitação de 

interpretação de que o ensino religioso não pode ser confessional, embasada 

na Lei 9.475/97 art. 33; e, se fosse incabível, que se declarasse 

inconstitucional a frase "católico e de outras confissões da concordata. 

(SOUZA, 2017, p. 64) 

Embora de acordo com as modalidades de ensino religioso, na maior parte do país é 

oferecida a interconfessional, em que busca apreciar elementos convergentes entre as religiões 

de maior expressão no Brasil, a concordata irá favorecer, nas discussões de 2017, a primazia da 

doutrina católica. Porém, isso não significa que as pressões de grupos e associações religiosas 

sejam plenamente absorvidas pela Constituição, apesar de suas exceções conquistadas ao longo 

dos anos, fazendo-se valer de um equilíbrio jurídico delicado, presente em toda e qualquer 

discussão acerca da aproximação ou afastamento entre Igreja e Estado, desde o advento da 

República, em 1889. 

Ou seja, essas exceções abrem possibilidades e brechas para as religiões, mas 

ao mesmo tempo as limitam. Como são expressas na Constituição, essas 

exceções permitem demonstrar que o regime jurídico entre o Estado e as 

religiões no Estado brasileiro é de separação, de forma indiscutível, sendo 

delimitado precisamente o grau de atenuação. Qualquer que ato que fuja a 
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essas exceções ou que as interprete expansivamente, fere a Constituição. 

Nesse sentido, a assinatura de acordos internacionais de colaboração com 

agremiações religiosas ou seus representantes não se trata de exceção 

prevista, podendo-se depreender ser inconstitucional a aprovação do acordo 

em análise. (FISCHMANN, 2012, p. 82) 

Dessa forma, as discussões promovidas em setembro de 2017 no Supremo 

Tribunal Federal acerca da constitucionalidade ou não do ensino religioso, decorreu de 

todas estas questões anteriores. O julgamento do recurso contou com participação de 11 

ministros da Corte, sendo que a discussão perpassou por questões de liberdade religiosa, 

combate ao proselitismo, permissões indiretas concedidas pela LDB. A origem a este 

debate se deu por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade da Procuradoria 

Geral da República, a qual alertara que, caso o ensino religioso não fosse facultativo e 

não-confessional, os artigos da Constituição seriam feridos. 

O resultado da votação, porém, bem como as falas dos ministros, alertam para 

uma nova condição educacional no Brasil, em que, dentro da lei, abrem-se espaços para 

práticas que estão vetadas pela mesma. 

Mas a maioria dos ministros do Supremo considerou que há como pregar a 

religiosidade e crenças específicas em escolas públicas sem violar a laicidade 

do Estado. "Não consigo vislumbrar nas normas autorização para o 

proselitismo ou catequismo. Não vejo nos preceitos proibição que se possa 

oferecer ensino religioso com conteúdo especifico sendo facultativo", 

defendeu a ministra Cármen Lúcia, que desempatou a votação. 

[...] Em resumo, a AGU entende que o Estado não pode virar as costas para a 

fé, que a facultatividade do ensino é suficiente para assegurar que não haverá 

proselitismo e que se o ensino fosse não confessional não haveria razão para 

que a matrícula da matéria fosse facultativa. “O nosso Estado é laico, não é 

laicista […] O Estado se colocou na posição de neutralidade, mas a AGU 

acha que o Estado é responsável de assegurar qualquer credo e criar 

condições para que as práticas religiosas se desenvolvam entre nós”, 

defendeu a advogada-geral da União, Grace Mendonça. 

[...] Barroso resumiu assim o dilema jurídico antes de começar a ler parte de 

seu voto na quarta-feira, 30 de agosto: “Vejo esta prova como uma discussão 

fora de época, entre iluminismo [que já no século XVIII pregava pela 

separação de igreja e Estado] e pré-iluminismo”. (EL PAÍS, 27/09/2017) 

O lobby católico mostra-se mais forte do que nunca, mais forte até que a Magna 

Carta de um país. Mais do que isso, adiante nesta pesquisa será analisada como as 

exceções concedidas às igrejas reforçam o ressurgimento da onda ultraconservadora no 

país, responsável pelas obscuridades políticas e no comportamento social, provocando 

tensões tanto na educação formal quanto informal. 

A vitória da possibilidade ao proselitismo, e até de sua abertura, como já ocorre 

nos estados de Acre, Bahia, Ceará e Rio de Janeiro, garante às forças religiosas 

interessadas um patamar antigo de espaço na política e educação brasileiras, visto 

anteriormente apenas em regimes de exceção, como no caso, o Varguista (1937-1945) e 

o Regime Militar (1964-1986). Mais do que isso, caso o ensino religioso venha a ocupar 
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espaços educacionais crescentes, tanto o ensino das ciências humanas quanto das 

biológicas correm risco, como já ocorre no enfrentamento ideológico entre as correntes 

criacionistas e evolucionistas nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que, 

em muitos aspectos, a corrente mais interessada nesta conquista é a católica, como 

observado por Luís Antônio Cunha, em entrevista à Carta Capital: 

DW Brasil - Como o senhor encarou a decisão do Supremo? 

Luiz Antônio Cunha - Foi uma decisão previsível. Devido não só aos 

termos colocados pela ADI, como também pelo peso da Igreja Católica nessa 

questão. É preciso dizer que a Igreja Católica é a principal interessada no 

ensino religioso nas escolas públicas, qualquer que seja a modalidade 

(confessional ou de história das religiões). 

Um dos pontos importantes era o pedido de supressão na Lei de Diretrizes da 

Educação da qualificação do ensino religioso nas escolas públicas como 

"parte integrante da formação básica do cidadão". Isso nós consideramos uma 

impropriedade do ponto de vista pedagógico e político. No entanto, foi 

mantido e reforçado pelo Supremo. É a ideia de que o cidadão precisa ser 

religioso, e quem não é vai ter uma educação parcial ou errada. Essa foi 

efetivamente a derrota. 

DW: Foi então uma vitória dos religiosos sobre os defensores do Estado 

laico? 

LAC: Foi uma vitória dos católicos. Pouca gente sabe que as igrejas 

evangélicas são, em sua maioria, contrárias ao ensino religioso nas escolas 

públicas do Brasil, sob qualquer modalidade. Isso ficou muito claro na 

audiência pública do caso em 2015. Denominações do protestantismo de 

missão, como os luteranos, presbiterianos e batistas, esses são 

tradicionalmente contrários ao ensino religioso nas escolas. 

[...] Uma das hipóteses é que as igrejas evangélicas de missão temiam a 

competição dos católicos. Mas também existem questões mais recentes, 

como, por exemplo, a fragmentação dessas denominações em comparação ao 

centralismo católico. Outra coisa é a dificuldade dessas instituições para 

montar uma estrutura para a formação de professores. Elas não têm todo o 

arsenal que os católicos têm à disposição. 

[...] Algumas denominações também entendem que o espaço de formação é 

mais ativo fora da escola do que dentro dela, que a religião é mais aceitável 

para os jovens se o trabalho for feito fora do ambiente escolar. Fora então de 

um ambiente mais rígido, vinculado a horários ou metodologias pré-fixadas. 

Elas entendem que o espaço do templo ou da televisão ou do rádio podem ser 

mais ativos. (CARTA CAPITAL, 29/09/2017) 

Se, historicamente, é a corrente católica que consegue mais avanços no campo 

político, certamente este poderio se deve aos séculos de influência e enraizamento, 

incluindo o período de ensino jesuítico, em que o clero era responsável pelo ensino 

regular juntamente com a da doutrina católica no Brasil. De outra forma, as demais 

correntes seriam tão influentes quanto esta, e, pelo motivo de não o serem, escolhem 

outras formas de proselitismo, certamente mais interessantes a elas, utilizando-se de 

espaços não ocupados majoritariamente pelos católicos e investindo em meios de 

educação informal. 
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Um outro aspecto importante da entrevista é a menção da estrutura, “arsenal”, do 

qual os católicos tem à disposição para garantir a formação de docentes, militantes e 

membros da comunidade, que possam atuar nesta disciplina. A Igreja Católica é 

detentora de, como dito acima, séculos de presença e investimento em estruturas e 

profissionais para este fim, o que a coloca em ampla vantagem sobre as demais. Logo, 

apesar da diversidade religiosa brasileira atual ser mais pujante em relação ao passado 

republicano, e a tendência no país é o aumento desta diversidade ainda mais, nenhuma 

corrente religiosa ou igreja isoladamente é capaz de fazer frente à doutrina católica no 

Brasil, e, caso fossem capazes de se unirem, ainda lhes faltariam as estruturas, muitas 

vezes físicas, de espaços educacionais e de formação de docentes para esta disciplina. 

Em outras palavras, em teoria, todas as crenças podem ser lecionadas na escola pública, 

mas apenas aquelas que possuem a estrutura para tal serão capazes de ocupar este 

espaço, e, no caso brasileiro, apenas uma garantirá hegemonia. 

[...] diremos que a reprodução da força de trabalho exige não só uma 

reprodução da qualificação desta, mas, ao mesmo tempo, uma reprodução da 

submissão desta às regras da ordem estabelecida, isto é, uma reprodução da 

submissão desta à ideologia dominante para os operários e uma reprodução 

da capacidade para manejar bem a ideologia dominante para os agentes da 

exploração e da repressão, a fim de que possam assegurar também, «pela 

palavra», a dominação da classe dominante. 

Por outras palavras, a Escola (mas também outras instituições de Estado 

como a Igreja ou outros aparelhos como o Exército) ensinam «saberes 

práticos» mas em moldes que asseguram a sujeição à ideologia dominante ou 

o manejo da «prática» desta. Todos os agentes da produção, da exploração e 

da repressão, não falando dos “profissionais da ideologia” (Marx) devem 

estar de uma maneira ou de outra “penetrados” desta ideologia, para 

desempenharem “conscienciosamente” a sua tarefa - quer de explorados (os 

proletários), quer de exploradores (os capitalistas), quer de auxiliares da 

exploração (os quadros), quer de papas da ideologia dominante (os seus 

“funcionários”), etc.... (ALTHUSSER, 1980, pp. 21-22) 

Dessa forma, Althusser explica, por meio dos aparelhos ideológicos do Estado, 

de que forma se garante, não apenas a reprodução das relações de produção, mas de 

toda a sociedade como um todo, de forma submissa e atrelada à ideologia dominante: 

por meio da reprodução da submissão à ideologia dominante. No caso do registro em 

análise, da aproximação entre Estado e seu aparelho ideológico, a Igreja, se dá por meio 

de outro aparelho, a Escola. Essa aproximação entre dois aparelhos ideológicos, um 

permeando o outro, reforça a reprodução das ideologias dominantes, dentre as quais a 

massa dos educandos não encontra uma alternativa. O ensino religioso no Brasil, tal 

como vem conquistando suas exceções na política, abre espaço para outras formas de 

mudanças educacionais, que ainda não encontraram espaço nas leis, e que por sua vez 

são bem mais obscuras e perniciosas do que a disciplina de ensino religioso. 
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Em uma análise da atual BNCC, promulgada nos finais de 2017, ainda 

amplamente baseada nas resoluções de 201031, quanto ao reconhecimento do ensino 

religioso como uma das cinco áreas do conhecimento para o Ensino Fundamental, 

ratifica a situação da disciplina enquanto componente curricular da seguinte maneira: 

Estabelecido como componente curricular de oferta obrigatória nas escolas 

públicas de Ensino Fundamental, com matrícula facultativa, em diferentes 

regiões do país, foram elaborados propostas curriculares, cursos de formação 

inicial e continuada e materiais didático-pedagógicos que contribuíram para a 

construção da área do Ensino Religioso, cujas natureza e finalidades 

pedagógicas são distintas da confessionalidade. (BRASIL, MEC, 2017, p. 

431) 

Com a oferta obrigatória, e a matrícula facultativa, oferece-se uma oportunidade 

da comunidade católica utilizar este meio para cursar e ministrar aulas, pois, como foi 

dito anteriormente, o catolicismo é o mais interessado neste tipo de ação educativa, 

enquanto outras doutrinas buscam outros meios, muitas vezes os próprios, e ainda que a 

proposta pedagógica seja distinta da confessionalidade, não garante a diversidade dos 

matriculados na disciplina. O documento demonstra um discurso racional e científico 

acerca da Ciência da Religião, aproximando esta gama de conhecimento ao 

cientificismo, não traça um histórico da disciplina, nem mesmo busca desconstruir os 

dilemas relacionados à laicidade do ensino que existiram ao longo do século passado. 

Contornando as polêmicas, pelo documento ser impotente a elas, trata a disciplina a 

partir da década de 1980, e, em particular, os argumentos utilizados pela BNCC para a 

existência do ensino religioso na grade curricular não se difere da concepção de uma 

disciplina de Filosofia, voltada ao Ensino Fundamental. 

No Ensino Fundamental, o Ensino Religioso adota a pesquisa e o diálogo 

como princípios mediadores e articuladores dos processos de observação, 

identificação, análise, apropriação e ressignificação de saberes, visando o 

desenvolvimento de competências específicas. Dessa maneira, busca 

problematizar representações sociais preconceituosas sobre o outro, com o 

intuito de combater a intolerância, a discriminação e a exclusão. Por isso, a 

interculturalidade e a ética da alteridade constituem fundamentos teóricos e 

pedagógicos do Ensino Religioso, porque favorecem o reconhecimento e 

respeito às histórias, memórias, crenças, convicções e valores de diferentes 

culturas, tradições religiosas e filosofias de vida. 

O Ensino Religioso busca construir, através do estudo dos conhecimentos 

religiosos e das filosofias de vida, atitudes de reconhecimento e respeito às 

alteridades. Trata-se de um espaço de aprendizagens, experiências 

                                                           
31 BRASIL. Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica. Resolução nº 4, de 13 

de julho de 2010. Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Diário 

Oficial da União, Brasília, 14 de julho de 2010, Seção 1, p. 824. Disponível em: <http://portal.mec. 

gov.br/dmdocuments/rceb004_10.pdf>. 

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. 

Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de dezembro de 

2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007_10. 

pdf>. Acessos em: 27 jun. 2018. 
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pedagógicas, intercâmbios e diálogos permanentes, que visam o acolhimento 

das identidades culturais, religiosas ou não, na perspectiva da 

interculturalidade, direitos humanos e cultura da paz. 

Tais finalidades se articulam aos elementos da formação integral dos 

estudantes, na medida em que fomentam a aprendizagem da convivência 

democrática e cidadã, princípio básico à vida em sociedade. (BRASIL, MEC. 

2017, pp. 432-433) 

Como observado, a diferença entre as possibilidades do ensino religioso para a 

Filosofia, é uma questão de foco de análise, uma vez que as metodologias e intenções 

são semelhantes. Ao buscar desconstruir o preconceito e tratar de cidadania, a disciplina 

busca promover uma visão conciliadora da diversidade religiosa na sociedade, o que, na 

teoria, dificultaria o processo de proselitismo via sala de aula, viabilizando a disciplina 

dentro dos parâmetros éticos da educação. Porém, a BNCC não trata da formação 

profissional dos docentes que irão ministrar esta disciplina, em outras palavras, não 

determina, tão pouco orienta, sobre o tipo de profissional que esta disciplina demanda.  

Deste fator, surgem duas lacunas evidentes para explorar o proselitismo na disciplina: 

Em primeiro lugar, o professor da turma, sem uma formação específica, seja ele 

polivalente ou especialista, não será capaz de ministrar as aulas atingindo os objetivos 

de maneira satisfatória, uma vez que este está inserido em um contexto social e religioso 

próprios de sua cultura e/ou criação. Seria este docente capaz de considerar a 

diversidade religiosa de maneira acurada? De contemplar todas as possibilidades 

religiosas, sem privilegiar nenhuma? Seria este docente conhecedor das Ciências da 

Religião ou, ao menos, de Filosofia? Em segundo lugar, caso o ministro das aulas seja 

oriundo de uma religião específica, seja catequista, seminarista, pastor evangélico, 

ialaorixá ou babalorixá, etc, seria capaz de superar os mesmos desafios impostos ao 

docente, como visto acima? E mais, a comunidade atendida pela instituição de ensino 

será capaz de tolerar docentes de outras crenças? A gestão conseguirá conciliar a 

aplicabilidade da disciplina com a reação do público da comunidade? 

Um outro fator complicante é o de que, como visto anteriormente, a única 

instituição religiosa com estrutura de formação e com profissionais capacitados na 

atualidade do país é a Igreja Católica. Inclusive, é a única interessada neste tipo de 

abordagem, como dito por Cunha, na entrevista para a revista Carta Capital, uma vez 

que as demais, especialmente as evangélicas, buscam formas alternativas, os meios de 

comunicação, como a televisão, internet, rádio. Esta situação abre precedente para a 

atuação da militância católica dentro das escolas. Por estas e tantas outras questões, que 

a BNCC de 2017 se esquiva, impossibilitam que o ensino religioso seja viável. Ainda 

assim, ao observar os objetivos propostos, tem-se que: 

Considerando os marcos normativos e, em conformidade com as 

competências gerais estabelecidas no âmbito da BNCC, o Ensino Religioso 

deve atender os seguintes objetivos: 
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a) Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e 

estéticos, a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos 

educandos; 

b) Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de 

crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos; 

c) Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo 

entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à 

liberdade de concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a 

Constituição Federal; 

d) Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de 

vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania. (BRASIL, MEC. 

2017, pp. 432) 

Partir das “manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos”, por 

um lado abordaria os conteúdos de acordo com as necessidades explícitas que os 

mesmos possuem, de acordo com a coerência necessária para se estrtuturar boas aulas. 

Por outro, permite que as minorias religiosas sejam reforçadas enquanto minorias 

sociais, e, portanto, corre-se o risco evidente de marginalização deste conhecimento 

religioso, abrindo precedente para a noção exclusiva de “normalidade” ao que a maioria 

religiosa cultua. 

Em outro aspecto, os demais objetivos não deixam explícita a prática da 

equivalência religiosa, extremamente necessária para a isonomia cidadã, porém 

desinteressante à hegemonia católica. Ao tratar a liberdade de culto, o diálogo, presentes 

na Constituição, não declara, entretanto, que as religiões devam ser contempladas com a 

mesma valoração, o que de certo modo permite a valoração de uma doutrina sobre as 

demais, ainda que dentro dos princípios de diálogo e “respeito às alteridades”. Em 

outras palavras, é possível respeitar as demais doutrinas e manter uma posição de 

hegemonia sobre elas. Nenhuma informação na BNCC a respeito do ensino religioso 

desconstrói esta possibilidade de hegemonia católica. 

Por fim, as condições de existência e possibilidades para o ensino religioso, por 

mais bem justificadas diplomaticamente, argumentando em prol do acolhimento do que 

é diverso, com uma abordagem científica, não deixa de garantir o que a disciplina 

sempre garantiu: espaço político para as militâncias religiosas, em especial católicas, 

atuarem na educação, dentro das escolas públicas de um Estado que se afirma laico. 

Para tanto, serão analisados na seção 3 as constantes pressões e conquistas políticas dos 

católicos na educação, desde as primeiras épocas republicanas até o momento de análise 

da espiral, para constatar que, conforme as diretirzes educacionais são alteradas e 

atualizadas, existe a presença do ensino religioso, e, nestes dois momentos, de forma 

clara. 
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1.2.3 ESCOLA (SEM) COM PARTIDO 

 

32 

Resgatando conceitos explorados anteriormente na seção 3.1, especialmente no 

que tange à função do educador, não lhe é possível dissociar a educação do ensino. Por 

outro lado, é comum observar, na sala dos professores de renomadas escolas de Ensino 

Fundamental e médio, tanto da rede pública quanto da privada, que “Professor é aquele 

que ensina. Quem educa são os pais”. Diante deste equívoco etimológico, cabe ressaltar 

que ensinar deriva do espanhol, enseñar, mostrar, no sentido de exibir ou demonstrar. 

Ressalto igualmente que, se o professor ensina o currículo, e este possui uma agenda 

determinada, o professor também está educando. Se o professor partilha espaços e 

regras com os alunos, ele está educando. Se o professor é tomado como referência de 

adulto, no cotidiano escolar, por qualquer motivo, ele educa, mesmo sem a intenção de 

o fazer. Se o professor atua na sociedade, realizando trocas humanas, interações com 

outros cidadãos, crianças, adultos, superiores, desconhecidos, ele educa, e é educado. 

Porém, esta ideia originada no senso comum, alienada socialmente, portanto 

ausente de maiores reflexões sobre o papel e sobre a possibilidade da educação, ou 

sobre o significado social dos termos ensino e educação, está ganhando força nos 

últimos anos no Brasil e no mundo. 

Se a educação ficasse a encargo da família somente, a criança seria um mero 

reflexo da educação proporcionada pelos pais, tornando ainda mais lentos o processo e a 

possibilidade de transformação social que é realizada quando a criança entra em contato 

com a diversidade no espaço escolar para, no futuro, lidar com a diversidade em 

sociedade civil. E as transformações sociais são muito necessárias, ainda mais no século 

XXI, em que há grande manifestação por direitos sociais de diversas ordens, pois elas 

incluem e acolhem as diferenças entre os indivíduos, dando voz, direitos e espaço para a 

liberdade de autodeterminação e participação democrática da vida em sociedade. Em 

outras palavras: as demandas por transformações atuais buscam uma sociedade mais 

digna com seus cidadãos. Porém, mais importante do que a reflexão em si, neste 

                                                           
32 Disponível em: https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/09/22/escola-sem-partido-entra-na-mira-

ministerio-publico.html. Acesso em 29/05/2018. 
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momento torna-se necessário compreender as demandas que provocam esta separação 

entre ensino e educação. 

Um dos maiores desafios da educação na atualidade é a discussão da Base 

Nacional Comum Curricular, um documento que serve para unificar diretrizes 

educacionais em todo o território nacional, proporcionando o levantamento de dados 

sobre o desenvolvimento da educação no país e estabelecendo um ponto de partida 

comum a todas as escolas do território nacional, minimizando ações imprevisíveis por 

parte dos docentes e projetando controle político-administrativo-educacional sobre o 

currículo (MACEDO, 2017). Por outro lado, críticas podem ser feitas a este mesmo 

BNCC, no que diz respeito à intenção de unificar o que é plural. Sendo o Brasil um país 

de proporções continentais, desde sua história colonial, abrange dentro de seu território 

uma diversidade cultural que não pode ser negligenciada. E se tal multiculturalismo não 

pode ser deixado de lado, deve ser considerado em toda e cada atitude do governo 

federal, para contemplar a regionalidade e a diversidade de demandas locais das regiões 

e municípios. Dessa forma, o estabelecimento de um currículo único para todo o país 

promove um acirramento entre teoria e prática educacional, a qual deve ser considerada 

e revisada propriamente. 

Juntamente a esta discussão, uma sombra que esteve enfraquecida por alguns 

anos se ergue novamente, a partir dos desenlaces políticos que culminaram na troca de 

governo em 2016. Em 2004, o advogado Miguel Nagib inaugura o movimento Escola 

sem Partido, indignado com uma comparação feita entre Che Guevara e São Francisco 

de Assis, enquanto indivíduos que abandonaram a vida privada para se dedicarem mais 

a causas maiores que a si mesmos. Na incapacidade de compreender o contexto da lição, 

seja por ignorância ao conteúdo, por conservadorismo exacerbado ou fundamentalismo 

religioso, se opôs à escola e ao professor, buscando o apoio de mais pais. Porém, o 

resultado desta ação foi um amplo apoio dos estudantes ao professor e à liberdade de 

cátedra. (SOUSA JUNIOR, 2017). 

“EscolasemPartido.org é uma iniciativa conjunta de estudantes e pais 

preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas 

brasileiras, em todos os níveis: do ensino básico ao superior. A pretexto de 

transmitir aos alunos uma “visão crítica” da realidade, um exército 

organizado de militantes travestidos de professores prevalece-se da liberdade 

de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua 

própria visão de mundo...”33 

Uma análise mais detalhada do teor do discurso disponível na página do Escola 

sem Partido pode apontar para certos perigos e armadilhas ideológicas na apresentação 

do movimento, bem como o caráter de si: a sua perniciosidade. Ao afirmar que o 

movimento é uma “inciativa conjunta de estudantes e pais”, colocando o termo 

“estudantes” antes de “pais”, permite a interpretação que o movimento nasceu dentro da 

                                                           
33 Disponível em: http://www.escolasempartido.org/quem-somos. Acesso em 29/05/2018. 

http://www.escolasempartido.org/quem-somos
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sala de aula, oriundo do ambiente escolar e de alguma necessidade que se manifestou 

claramente, e que foi observada em primeiro lugar pelos educandos, o que não é 

verdadeiro. Pelo contrário, o movimento se iniciou no seio familiar tradicional, cristão, 

conservador e liberal. 

Ao usar a expressão “exército organizado de militantes travestidos de 

professores”, é possível admitir que o movimento acredita que, de alguma forma, a 

classe do professorado é mais homogênea do que realmente é34. Ainda mais, de que 

forma este exército teria se formado? Qual seria sua formação? Estariam os professores 

de várias áreas unidos na esquerda política? Não é possível nem ao menos afirmar que 

os docentes das ciências humanas sejam todos de esquerda. O discurso presente na 

página do movimento é superficial, reducionista, quando não generalista, para incitar o 

que o termo analisado pretende: convencer com falácias e silogismos e, acima disso, 

alertar para uma ameaça que, em verdade, não se sustenta, ainda que existam alguns 

professores abusando de seu papel. Tomar o mau exemplo de alguns docentes35 e tornar 

a classe de profissionais por completo como suspeita de doutrinação, seria promover 

não apenas a desinformação, mas o pânico tanto na população iletrada quanto fortalecer 

o da conservadora. No restante da página do movimento, há uma imensa 

sensacionalização da apresentação, tanto dos objetivos quanto de registros de casos 

isolados que são usados para fundamentar a ação do movimento, em que os educandos 

são tratados como vítimas indefesas da instrumentalização do ensino para fins 

ideológicos. 

Lutamos: 

pela descontaminação e desmonopolização política e ideológica das 

escolas 

Sabemos que o conhecimento é vulnerável à contaminação ideológica e que o 

ideal da perfeita neutralidade e objetividade é inatingível. Mas sabemos 

também que, como todo ideal, ele pode ser perseguido. Por isso, sustentamos 

que todo professor tem o dever ético e profissional de se esforçar para 

alcançar esse ideal. [...] 

pelo respeito à integridade intelectual e moral dos estudantes  

Na sala de aula, o professor é a autoridade máxima. Os alunos devem 

respeitá-lo e obedecê-lo. Por isso, não é ético que o professor se aproveite 

dessas circunstâncias -- isto é, da situação de aprendizado -- para “fazer a 

cabeça” dos alunos.  

pelo respeito ao direito dos pais de dar aos seus filhos a educação moral 

que esteja de acordo com suas próprias convições  

Esse direito é expressamente previsto na Convenção Americana de Direitos 

Humanos. A abordagem de questões morais em disciplinas obrigatórias viola 

                                                           
34 E ficariam surpresos, estes senhores, caso vivenciassem o cotidiano de uma sala dos professores de 

várias escolas do país, ao observarem a quantidade de discursos da direita, individualistas, 

meritocráticos, fatalistas, machistas e conformistas, que ainda podem ser escutados. 
35 E não me parece este ter sido o caso do professor que comparou Che Guevara com São Francisco de 

Assis, não em integridade moral, mas em abnegação da vida privada. 
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esse direito. Daí a necessidade de que os conteúdos morais sejam varridos 

das disciplinas obrigatórias e concentrados numa única disciplina facultativa, 

a exemplo do que ocorre com o ensino religioso. 

Além disso, pretendemos: 

 apoiar iniciativas de estudantes e pais destinadas a combater a 

doutrinação ideológica, seja qual for a sua coloração; 

 orientar o comportamento de estudantes e pais quanto à melhor maneira 

de enfrentar o problema; 

 oferecer à comunidade escolar e ao público em geral análises críticas de 

bibliografias, livros didáticos e conteúdos programáticos; 

 promover o debate e ampliar o nível de conhecimento do público sobre 

o tema “doutrinação ideológica”, mediante a divulgação de atos 

normativos, códigos de ética, pareceres, estudos científicos, artigos e 

links dedicados ao assunto36 

O perigo reside, velado, nos objetivos do movimento. Primeiramente, assim 

como ocorreu na Espanha de Franco, durante a Guerra Civil Espanhola, as forças 

ultraconservadoras consideram que instituições como a escola estejam contaminadas 

ideologicamente pela esquerda, de acordo com o vídeo da página do programa37, pelo 

Partido dos Trabalhadores e pelo Sindicato dos Professores, como a um corpo doente. 

Para esta descontaminação, caberiam canais de denúncia, anônima, para pais e alunos 

que fossem vítimas dessa contaminação, que gerariam sanções e processos legais. Por si 

só, esta, juntamente com os demais objetivos, torna cada professor potencial 

doutrinador e, cada aluno, potencial vítima, sem contar a ênfase de que a educação 

moral provida pelos pais não possa ser questionada pelo próprio convívio e trabalho em 

sala de aula. Nada é feito em relação ao professor. Curso de reorientação, revisão de 

metodologia, nada é proposto ao possível doutrinador. 

Seria esta uma forma de expor a classe trabalhadora? Certamente afastar 

educador e educando é um dos objetivos implícitos do movimento, cuja aproximação é 

referida como “Síndrome de Estocolmo”, na página do site, ou mesmo termos menos 

sutis e elaborados, mas abertamente sensacionalistas como “Defenda seu filho”, “Corpo 

de Delito”. Ao longo dos anos seguintes, o movimento encontrou adeptos na política, os 

quais viram no movimento uma oportunidade de pautar as agendas conservadoras e 

neoliberais no campo educacional. 

[...] EsP guarda vínculos claros com organizações da hegemonia burguesa 

como o Instituto Milenium, entre cujos membros encontram-se Gustavo 

Franco, Armínio Fraga, Jorge Gerdau, Henrique Meireles, Guilherme Fiúza, 

Giancarlo Civita e Rodrigo Constantino; o Movimento Brasil Livre (MBL), o 

Foro de Brasília, o Instituto Liberal e a Frente Parlamentar Evangélica (FPE). 

A partidarização da EsP evidencia-se também através da forte associação 

com políticos e partidos tipo Izalci Lucas, deputado federal do PSDB, autor 

de projeto de lei que visa incluir o EsP na LDBEN; Rogério Marinho, 

                                                           
36 Disponível em: http://www.escolasempartido.org/objetivos. Acesso: 30/05/2018. 
37 Disponível em: https://www.programaescolasempartido.org/. Acesso: 30/05/2018. 

http://www.escolasempartido.org/objetivos
https://www.programaescolasempartido.org/
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deputado federal do PSDB, autor de projeto de lei que criminaliza o ‘assédio 

ideológico’ (PL 1.411/2015); Dorinha Seabra Rezende, deputado federal do 

DEM; Jair Bolsonaro, deputado federal do PSC, e seus filhos Carlos 

Bolsonaro, vereador do PSC/RJ, autor de projeto de lei que visa incluir o EsP 

na educação do seu município (PL 867/2014), e Flávio Bolsonaro, deputado 

estadual PSC/RJ, autor de projeto de lei semelhante para o estado do Rio de 

Janeiro; Erivelton Santana do PSC; Antônio Carlos M. de Bulhões do PRB; 

Marcos Feliciano, deputado federal do PSC; Magno Malta, senador do PR, 

autor de projeto de lei de teor semelhante ao PL 867/2015 no Senado (PL 

139/2016); Marcel Van Hattem, deputado estadual do PPB/RS, que propôs 

projeto de lei (PL 190/2015) visando instituir no sistema educacional gaúcho 

o “programa Escola sem Partido”. Tais são as expressões políticas e 

legislativas da EsP, que falam eloquentemente por si mesmas. (SOUSA 

JUNIOR, 2017, p. 954) 

Logo, o que se verifica são as alianças do projeto enquanto meio de alcançar fins 

que não são propriamente educacionais, mas econômicos. A substituição de propósitos 

educacionais, de caráter político, por demandas econômicas não é tão implícita quanto 

parece, tal como observado por Althusser (1980), ainda mais no contexto da crise que se 

instaurou no país desde o Impeachment de Dilma Rousseff, em 2016.  Aprofundando a 

afirmação anterior, trata-se da substituição paulatina de parâmetros políticos presentes 

na educação, como a formação do cidadão, a valorização da diversidade e a sua inclusão 

na dinâmica de formação, por parâmetros econômicos, como a ênfase da formação do 

educando apenas enquanto força de trabalho, sendo então a escola apenas fonte de 

instrução material, e não de construção subjetiva humana, fortalecendo assim o papel 

educador da família, e, por consequência, auxiliando na emergência do 

ultraconservadorismo e do ultraliberalismo vivenciados na atualidade brasileira. 

O Ministério Público do Estado de São Paulo decidiu abrir inquérito civil 

para apurar eventual inconstitucionalidade do projeto “Escola Sem Partido” – 

aprovado em primeira discussão pela Câmara de Campinas. 

[...]A proposta foi aprovada na Comissão de Legalidade da Câmara, apesar 

do parecer contrário da Comissão de Apoio às Comissões. 

[...]Uma das razões apresentadas pelo promotor para determinar a abertura do 

inquérito é o artigo 22 da Constituição, segundo o qual “é competência 

privativa da União, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional”. 

Outro motivo elencado pelo promotor é o artigo 206 da Constituição que 

prevê o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”. 

De autoria do vereador,  Tenente Santini (PSD), o projeto “Escola Sem 

Partido”, impõe restrições ao trabalho do professor em sala de aula. Define, 

por exemplo, que o professor não pode emitir opinião pessoal sobre eventos 

históricos ou ideologias políticas. Também fica proibido de estimular a 

participação de alunos em manifestações políticas ou atos públicos.38 

Notadamente, o projeto encontra resistência, como no caso, por motivos de se 

determinar que esfera deve legislar sobre a educação, assim como o EsP faz, como será 

observado adiante. Esta notícia, porém, ressalta um dos perigos da onda 

                                                           
38 Disponível em: https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/09/22/escola-sem-partido-entra-na-mira-

ministerio-publico.html. Acesso em 29/05/2018. 

https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/09/22/escola-sem-partido-entra-na-mira-ministerio-publico.html
https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/09/22/escola-sem-partido-entra-na-mira-ministerio-publico.html
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ultraconservadora que assola o país: o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal de 

Campinas, ou seja, aprovada por uma maioria de representantes da população. Cabe 

lembrar, então, que a transformação da sociedade democrática para uma mais 

endurecida, com menos participação popular, onde imperam o tradicionalismo e o 

ultraconservadorismo, se faz de maneira não anunciada, por meio dos próprios meios 

democráticos, apesar de inconstitucionais, de suas agendas (ARENDT, 1989). 

Ao atacar o MEC e o Plano Nacional de Educação (PNE), o Escola sem Partido 

afirma que ele não deve ter competência para determinar os direitos dos educandos, 

cabendo esse dever ao poder legislativo e incluindo-os na Constituição. Por um lado, 

deve-se levar em conta que estes documentos são redigidos após muitos debates entre 

profissionais e autoridades da área, por suas equipes e estudos, para enfim serem 

organizados. Eles estão menos sujeitos às interferências de políticos e legisladores que 

não possuem experiência com a questão, ou que farão um uso partidário dela. Por outro 

lado, seguindo a mesma direção, de acordo com Elizabeth Macedo (2017), a crítica 

realizada não considera que o próprio PNE afirma que “as concepções de direito de 

aprendizagem e desenvolvimento são, portanto, balizadoras da proposição dos objetivos 

de aprendizagem para cada componente curricular” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2014, p. 33), e que, portanto, para se estabelecer qualquer currículo, é necessário traçar 

os direitos norteadores desta e de qualquer outra elaboração, ainda que estes direitos não 

estejam previstos anteriormente na Constituição. 

[...] a entrada em cena das demandas conservadoras do ESP desloca ainda 

mais o jogo político no sentido do controle que exclui a diferença, ao mesmo 

tempo em que torna explícita essa exclusão. Guia minha argumentação o 

compromisso com a defesa de que educação e currículo estão diretamente 

imbricados com a diferença como tal, assim como das conquistas — poucas 

ainda — dos diferentes grupos sociais que lutam por representação na esfera 

pública. (MACEDO, 2017, pp. 509-510) 

Neste caso, existem duas demandas que, apesar de antagônicas, em certos 

momentos possuem aproximação, embora esta não se dê por fatores ideológicos, que 

em verdade são bastante distintos. No caso específico da BNCC, ambas as demandas, 

tanto a neoliberal quanto a de justiça social, se aproximam no sentido de atribuir 

controle do currículo escolar e minimizar as ações imprevisíveis dos docentes 

(MACEDO, 2017). Como dito acima, as demandas se aproximam, porém, por motivos 

diferentes. Logo, não se trata de encontrar as equivalências das demandas em relação ao 

BNCC, mas em compreender por que motivos essas demandas em verdade são 

antagônicas. No caso das demandas por justiça social, a presença no BNCC de temas 

que tratem da diversidade e dos direitos sociais, e no caso das demandas neoliberais, 

para uniformizar as discussões em sala de aula, focando no aspecto curricular do ensino. 

Em outras palavras, por um lado deseja-se evitar a imprevisibilidade do educador ao 

deixar de tratar de assuntos pertinentes à cidadania e conscientização dos direitos 
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sociais. Por outro lado, deseja-se evitar a imprevisibilidade do educador controlando o 

que ele deve ensinar, e limitar-se a isso. 

Sendo assim, uma observação se faz necessária: entre estes grupos sociais que 

lutam por representação, o maior exemplo é o da comunidade LGBTI. Além do ataque 

proferido a grupos afro-brasileiros e da esquerda política, o movimento LGBTI é o 

principal alvo da onda ultraconservadora que busca solapar os avanços políticos e 

conquistas sociais deste grupo. Uma das formas mais eficientes de se impedir 

conquistas sociais é provocar pânico na população, por meio de interpretações 

enviesadas de um fato, acontecimento, medida ou ideia. 

As lutas sociais traduzidas nas Conferências [Nacionais de Educação, em 

2010] e a crescente reação dos segmentos políticos e sociais 

ultraconservadores e fundamentalistas religiosos culminaram nos embates em 

torno da redação e aprovação do Plano Nacional de Educação – PNE, que na 

sua minuta incluíra no texto, ainda que timidamente, uma menção à 

igualdade de gênero e raça-etnia, assim como o respeito à diversidade sexual. 

(BRASIL, 2014). Os setores conservadores da sociedade brasileira e uma 

parte ultraconservadora do Parlamento se mobilizaram, junto com grupos 

religiosos católicos e neopentecostais, manifestando-se contrariamente à 

inserção do diminuto parágrafo sobre o respeito e a promoção da igualdade 

de gênero e da diversidade sexual e étnico-racial, que representara grande 

conquista nas Conferências. Por votação no Congresso Nacional o parágrafo 

foi retirado. No curso desse processo, os movimentos sociais e os grupos e 

sociedades de pesquisa se mobilizaram a favor da manutenção do texto, mas 

foram derrotados. Essas derrotas se deram, portanto, no contexto de 

acirramento do pânico moral já iniciado em 2011 com o rechaço ao programa 

Escola sem Homofobia, apelidado pejorativamente de “kit gay”. Se 

pensarmos nos termos de una genealogia do nosso recente pânico moral, ele 

se iniciou com as polêmicas em torno ao “kit gay” e prosseguiu com a 

introdução no debate nacional da noção de “ideologia de gênero”, dando 

prosseguimento ao pânico moral. O emprego da noção de “ideologia de 

gênero” visa desmerecer e criminalizar a produção acadêmica e dos 

movimentos sociais em torno das questões relativas à igualdade de gênero e 

do respeito à diversidade sexual. Os cartazes contra Butler e, 

consequentemente, contra a “ideologia de gênero”, que mencionamos no 

prólogo deste texto, exprimem um claro repúdio à produção acadêmica e 

intelectual que critica as concepções do corpo e da sexualidade como lugares 

naturalizados e que recusa denominar como patológicas as experiências de 

gênero e sexuais não-heteronormativas. (CESAR e DUARTE, 2017, p. 148) 

  Com sucesso, os setores ultraconservadores e fundamentalistas religiosos 

puderam diminuir a ação política de grupos divergentes a eles, sendo que a grande perda 

se dá por meio das políticas educacionais, na preparação precária das próximas gerações 

em cidadãos mais ou menos conscientes, mais ou menos ativos quanto a seus direitos 

sociais e do próximo. 

Esse conjunto de demandas conservadoras do ESP em relação ao “conteúdo” 

da BNCC é bastante pontual e aponta menos para o que deve fazer parte do 

currículo do que para o que deve ser excluído, para que a escola possa 

“atender a todos”. As exclusões citadas explicitamente se referem a 

demandas político-partidárias, raciais, de gênero e de sexualidade. O 

potencial dessas exclusões para deslocar as articulações sobre a BNCC é 
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preocupante, na medida em que elas focam diretamente demandas de grupos 

minoritários — de raça, gênero e sexualidade — que, ainda timidamente, têm 

conquistado algum espaço. 

[...] As demandas críticas por justiça social têm também incorporado as 

demandas de grupos minoritários por representação, ainda que elas sigam não 

ocupando lugar central no currículo. A exclusão proposta pelo ESP de tais 

demandas vem favorecer os critérios de seleção do eixo iluminismo-mercado, 

já hegemônicos. (MACEDO, 2017, p. 517) 

 Em outras palavras, a proposta do Escola sem Partido, e seu avanço nos meios 

políticos, não garante apenas que as aparências se tornem evidentes no que diz respeito 

às demandas neoliberais estarem acima das político-educacionais e o quão profundas 

são suas raízes no Brasil, estando presente de forma abrangente na redação da BNCC, 

mas propõe ainda um retrocesso no discurso e na forma como a educação é concebida 

na fase mais delicada, e questionável, da atual república que ainda se afirma 

democrática. 
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2 

EUROPA E BRASIL NA ESPIRAL - 1935 - 1945 

 

 

  Esta seção, como exposto brevemente na introdução, apresenta uma perspectiva 

do processo histórico referente ao recorte de pesquisa: a década de 1935 -1945. 

Escolhido pela sua relevância na formação das tendências sociais, econômicas e 

políticas que ditaram o final do século XX, ou seja, o movimento de revolução da 

espiral, até sua nova reincidência, o início do século XXI. Em outras palavras, a década 

analisada e seus eventos anteriores, que não podem ser dissociados, configuraram as 

ideologias que permearam o resto do século e o início do seguinte, de forma que esta 

pesquisa não se propõe a analisar a imanência ideológica do período da espiral, mas os 

dois momentos de reconfiguração: a década analisada e a atualidade. 

 Para tanto, é necessária uma breve explanação sobre a importância do estudo dos 

eventos europeus, os quais refletiram direta e indiretamente no contexto histórico 

brasileiro do mesmo período.  

O continente europeu, que foi desde antes do Império Romano um mosaico 

cultural, sempre admitiu certa instabilidade territorial, fosse pela cultura grega em suas 

disputas hegemônicas, pelos efeitos da expansão e declínio dos romanos e seu choque 

com os povos não-romanos, pela fragmentação territorial da baixa Idade Média, pelo 

estado moderno e sua mentalidade beligerante, o que impediu até fins do século XIX a 

unificação da italiana, ou mesmo nos fins do século XX e início do XXI, com 

movimentos soberanistas, como a questão iugoslava, a catalã, a basca e uma infinidade 

de outras. Independentemente do sonho almejado por Carlos Magno, Napoleão e até 

mesmo Hitler, de impor a estes povos um único domínio, servindo a um único 

propósito.  É possível traçar, desde o século IV a. C. até o século XXI adentro, um 

longo histórico de disputas territoriais, seja por poder político e recursos naturais ou, 

ainda tão importante quanto as anteriores, por afirmação étnica nacional, soberania e 

nacionalismo. 

 Porém, quando uma guerra extrapola os limites regionais e se torna continental, 
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e ainda mundial, quando as causas não são questões pontuais a serem resolvidas, a 

ilusão do heroísmo e dos mártires se desfaz e abrem-se as portas para a grande mazela 

que é, e que traz, a guerra. A guerra, enquanto um dos arautos do fim dos tempos, fez 

residência no continente europeu. Mas por duas vezes a humanidade escutou seu grito 

beligerante com estrondosa força. E sua origem, nas duas ocasiões, foi a Europa: o 

continente familiarizado com a guerra. 

Em especial, para esta pesquisa, cabe analisar a década de 1935 a 1945, a qual 

concentra tensões e conjunturas que desaguam no segundo confronto de proporções 

globais que a humanidade presenciou, participou e sofreu: a Segunda Guerra Mundial. 

 Porém, tanto esse período e seus eventos não podem ser analisados 

separadamente dos anos anteriores e dos eventos históricos precedentes que os 

provocaram. Pois a Segunda Guerra Mundial foi um evento catastrófico que apenas 

ocorreu como tal mediante uma sucessão de pequenos outros eventos humanamente 

trágicos e posturas internacionais igualmente lamentáveis. 

Dessa forma, somos impulsionados a estudar os últimos anos diretamente 

anteriores ao conflito, seus desdobramentos para o mundo e as questões ao longo desta 

década, as quais configuram ao final da guerra em 45 a bipolarização mundial vigente 

até a década de 90, mas que tiveram repercussão transbordando por toda a conclusão do 

século XX e início do XXI. 

Ainda que, na análise da historicidade enquanto fenômeno espiralar, não 

sejamos capazes de prever plenamente as consequências e cenários que as tensões 

internacionais legarão ao futuro, é possível analisar e compreender o presente valendo-

se da observação do passado. No caso, a pesquisa irá observar a década correspondente 

aos anos de 1935 a 1945. Certamente, no início deste período, não era possível 

determinar com exatidão como e quando um novo confronto de escala global se 

iniciaria. Mas já era possível admitir que os ideais de manutenção da paz e proteção da 

dignidade humana haviam falhado para com a população europeia e mundial anos antes, 

e a situação estava a se agravar rapidamente. 

Logo, por qual motivo estudar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, é 

motivo de tamanha importância e atenção para esta pesquisa? Pois ela foi a Segunda, ou 

seja, enquanto ponto histórico na espiral, a revolução ocorrida entre as duas guerras 

mundiais é pequena, curta, praticamente um movimento direto. No movimento de 

retenção da experiência humana relacionado à primeira guerra, algo não foi 

devidamente solucionado, provocando a reincidência do conflito, por causas 

remanescentes. 

 

2.1 A VITÓRIA TOTAL 

E o mais estranho de tudo é apertar de 

novo a mão da minha mulher e pensar 

que a julguei, como ela me julgou, entre 
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os mortos.39 

 

A guerra para acabar com todas as guerras. Esse bordão, o qual se originou dos 

escritos do britânico H.G. Wells, e associado ao presidente norte-americano Woodrow 

Wilson, que o utilizou num pronunciamento, denota o espirito que tomou conta dos 

europeus durante a Primeira Guerra Mundial.  

Até então conhecida como A Grande Guerra, foi resultado de pequenas tensões 

que se arrastavam por décadas anteriores e que estavam vinculadas às disputas 

territoriais e coloniais oriundas da segunda revolução industrial e da unificação tardia de 

Itália e, em especial, da Alemanha. Os estados europeus atravessavam uma crescente 

concorrência econômico-industrial dentro do continente e o surgimento de um forte 

adversário, no caso a Alemanha, erigida sob o desenvolvimento prussiano e eficientes 

medidas aduaneiras internas, não era bem recebido pelos demais. A este desequilíbrio 

político-econômico no continente, as potências da época responderam com posturas 

ambiciosas e igualmente tenebrosas como a garantia de seus status enquanto potências 

por meio da Vitória Total. 

[...] essa guerra, ao contrário das anteriores, tipicamente travadas em torno de 

objetivos específicos e limitados, travava-se por metas ilimitadas. Na Era dos 

Impérios a política e a economia se haviam fundido. A rivalidade política 

internacional se modelava no crescimento e competição econômicos, mas o 

traço característico disso era precisamente não ter limites. [...] Mais 

concretamente, para os dois principais oponentes, Alemanha e Grã-Bretanha, 

o céu tinha de ser o limite, pois a Alemanha queria uma política e posição 

marítima globais como as que então ocupava a Grã-Bretanha, com o 

consequente relegamento de uma já declinante Grã-Bretanha a um status 

inferior. Era uma questão de ou uma ou outra. Para a França, então e depois, 

os objetivos em jogo eram menos globais, mas igualmente urgentes: 

compensar sua crescente e aparentemente inevitável inferioridade 

demográfica e econômica frente à Alemanha. Também aqui a questão era o 

futuro da França como grande potência. (HOBSBAWN, 1995, p. 37) 

A população residente em territórios, como a rica em carvão e ferro Alsácia-

Lorena, os eslavos da Bósnia e Herzegovina, os nacionalistas emergentes por toda a 

Europa de ambos os lados das tríplices, e inclusive fora da Europa, como os 

marroquinos, ainda que dentro do contexto imperialista, ansiavam por um confronto 

maior que colocasse fim a estas disputas e trouxessem um novo equilíbrio político 

favorável ao desenvolvimento, à identidade cultural e nacional e, acima de tudo, à 

estabilidade. 

A Guerra despertou a humanidade para a realidade visceral de um confronto 

desta categoria em que a ciência e a tecnologia40 da época deram um salto a serviço do 

                                                           
39 H.G.Wells em A Guerra dos Mundos, 1898. [And strangest of all is it to hold my wife’s hand again, 

and to think that I have counted her, and that she has counted me, among the dead.] 
40 Fonte: Dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano. O verbete Tecnologia: “compreende qualquer 

conjunto de regras aptas a dirigir eficazmente uma atividade qualquer. Nesse sentido, T. não se 

distingue de arte, de ciência, nem de qualquer processo ou operação capazes de produzir um efeito 

qualquer: seu campo estende-se tanto quanto o de todas as atividades humanas. ” p. 939. 
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extermínio da vida. Metralhadoras, minas terrestres, tanques de guerra, avião 

potencializado para batalhas, submarinos, bombas e morteiros, as primeiras armas 

químicas, como o gás mostarda. Migrações internacionais para áreas afastadas do 

conflito, inclusive em direção ao continente americano, e violência naturalizada tanto no 

front quanto nas cidades e vilas ocupadas, se deram como nunca antes na história. 

Além, tal como a frase final do romance A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, 

citada anteriormente, a Guerra Mundial traz para a realidade o desamparo de famílias 

separadas pelo dever dos homens no front e das mulheres nas fábricas, para a desilusão 

causada pelo contraste do heroísmo com que soldados marcharam para a batalha, 

seguida pela posterior falta de adequação à vida civil e às eternas cicatrizes invisíveis.  

Cria os próprios fantasmas e monstros que irão assombrar as próximas décadas, tanto na 

política quanto no revanchismo, encrudescendo a humanidade presente em cada 

soldado. Acima de tudo, o custo humano para a guerra tornou-se insustentável. 

Os horrores da guerra na Frente Ocidental teriam consequências ainda mais 

tristes. Sem dúvida, a própria experiência ajudou a brutalizar tanto a guerra 

como a política: se uma podia ser feita sem contar os custos humanos ou 

quaisquer outros, por que não a outra? Quase todos os que serviram na 

Primeira Guerra Mundial — em sua esmagadora maioria soldados rasos — 

saíram dela inimigos convictos da guerra. Contudo, os ex-soldados que 

haviam passado por aquele tipo de guerra sem se voltarem contra ela às vezes 

extraíam da experiência partilhada de viver com a morte e a coragem um 

sentimento de incomunicável e bárbara superioridade — inclusive em relação 

a mulheres e não combatentes — que viria a formar as primeiras fileiras da 

ultradireita do pós-guerra. Adolf Hitler era apenas um desses homens para 

quem o fato de ter sido frontsoldat era a experiência formativa da vida. 

Contudo, a reação oposta teve consequências igualmente negativas. Após a 

guerra, tomou-se bastante evidente para os políticos, pelo menos nos países 

democráticos, que os banhos de sangue de 1914-8 não seriam mais tolerados 

pelos eleitores. (HOBSBAWN, 1995, p. 34) 

Estava claro para a população que confrontos como aquele eram tragédias que 

precisavam ser evitadas. Já os governos, que deveriam garantir essa paz em nome de 

seus povos, negligenciaram certas posturas e realizaram escolhas desastrosas que não 

seriam permanentes e certamente provocariam mais instabilidade no futuro. 

Algumas lições não foram aprendidas com o final da Grande Guerra. Talvez 

tenham sido sumariamente negligenciadas a favor do poder e da dizimação dos 

adversários. 

[..] a vitória total, aquilo que na Segunda Guerra Mundial veio a chamar-se 

“rendição incondicional”. Era um objetivo absurdo, que trazia em si a derrota 

e que arruinou vencedores e vencidos; que empurrou os derrotados para a 

revolução e os vencedores para a bancarrota e a exaustão física[...] a vitória 

total, ratificada por uma paz punitiva, imposta, arruinou as escassas 

possibilidades existentes de restaurar alguma coisa que guardasse mesmo 

fraca semelhança com uma Europa estável, liberal, burguesa, como 

reconheceu de imediato o economista John Maynard Keynes. Se a Alemanha 

não fosse reintegrada na economia europeia, isto é, se não se reconhecesse e 

aceitasse o peso econômico do país dentro dessa economia, não poderia haver 

estabilidade. Mas essa era a última consideração na mente dos que tinham 

lutado para eliminar a Alemanha. (HOBSBAWN, 1995, p. 38) 
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Tratados de paz impostos aos vencidos, especialmente à Alemanha, 

erroneamente tratada como única e direta responsável pelo conflito, os humilharam e 

não representaram a diplomacia necessária para a manutenção da mesma no continente. 

Woodrow Wilson conheceu a derrota derradeira de seu projeto para uma “Paz 

sem Vitória”. De seus Catorze Pontos, que expressavam abertamente a evitar uma nova 

guerra, os cinco primeiros eram uma verdadeira ode à paz, que pareciam simples como 

uma fórmula química: o fim dos acordos secretos, os quais avolumaram de forma 

catastrófica o início dos conflitos; liberdade de navegação marítima em tempos de paz e 

guerra, que não agradou os britânicos; o incentivo ao comércio com poucas restrições e 

igualdade de condições entre todos os países europeus, certamente incluindo a 

Alemanha, o que desagradou em muito a França; a redução dos armamentos até o 

mínimo necessário para a segurança nacional, o que parece uma utopia num continente 

beligerante como a Europa; revisão das políticas colonialistas, buscando soberania e 

equidade entre potências e suas ex-colônias, o que seria impraticável do ponto de vista 

econômico das metrópoles que dependiam de recursos naturais escassos na Europa. Os 

demais buscavam resolver questões territoriais pontuais decorrentes do conflito em si. 

Essa guerra seria, nas suas palavras [de Woodrow Wilson], uma cruzada 

“pela democracia, pelo direito dos que se submetem à autoridade a ter voz em 

seus próprios governos, pelos direitos e liberdades das pequenas nações, pelo 

domínio universal da justiça estabelecido por um acordo de povos livres, que 

trará a paz e segurança a todas as nações e tornará livre o próprio mundo”. 

Por mais admiráveis que fossem essas intenções, elas eram muito diferentes 

daquelas com que os povos da Europa tinham entrado em guerra três anos 

antes. (HOWARD, 2013, p. 101) 

O décimo quarto ponto obteve sucesso na formação da Liga das Nações, cujos 

resultados foram amplamente questionáveis, inclusive pela não participação dos 

próprios Estados Unidos, graças ao seu Congresso de tendência isolacionista em relação 

aos problemas do velho mundo. 

A proposta geral do presidente norte-americano foi rejeitada pelas nações que 

nutriam nacionalismo, ódio e adversidades econômicas com seus vizinhos de 

continente, em especial a França e a Grã-Bretanha. Quando soube que Wilson tinha 

catorze pontos, Clemenceau retrucou: O bom Deus tem apenas Dez!41 

As condições de vencedores e vencidos se agravam com a crise capitalista 

liberal de 1929, provocando miséria e aumentando na Alemanha o sentimento de 

humilhação, que se avolumavam sobre as sanções impostas pelo Tratado de Versalhes42, 

                                                           
41 Le bom Dieu n’avait que dix! [N. do T.] 
42 “Além de aceitar essa perda de território, requeria-se que a Alemanha se desarmasse, entregasse as suas 

colônias de ultramar e pagasse pesadas reparações a seus inimigos vitoriosos. O seu exército ficaria 

reduzido a cem mil homens e privado de “armas ofensivas” como tanques. O seu Estado-Maior, 

demonizado pela propaganda dos Aliados, seria dispersado; a sua força aérea, abolida; sua construção 

naval, limitada a navios de menos de cem mil toneladas de deslocamento. Tudo isso, argumentavam 

os vencedores, “tornaria possível o início de uma limitação geral dos armamentos de todas as nações”. 

Não foi o que aconteceu, e esse fracasso seria lembrado pelos alemães, quando denunciassem essas 

restrições e começassem a se rearmar, quinze anos mais tarde. (HOWARD, 2013, p. 137) 
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e revolta popular contra a República de Weimar, entreguista. Revanchismos foram 

lapidados, não só política e economicamente, mas socialmente, abrindo canais de voz 

para figuras políticas perturbadoras que fundamentaram uma terceira via, além dos 

modelos capitalista e socialista existentes, para o desenvolvimento da destruída 

Alemanha e demais países, onde a presença da esquerda política era forte demais para 

os interesses do capital. Desta forma, a “guerra para acabar com todas as guerras” 

falhou fundamentalmente em seu final. 

A Liga das Nações, fundada para representar a consciência pacificadora que 

surge ao fim da Grande Guerra, teve um papel apaziguador infrutífero: não foi capaz de 

evitar uma nova guerra mundial, subestimou o ímpeto e aceitou inerte a complexidade 

diplomática do fascismo e do nazismo, sendo encabeçada por nações que desejavam 

evitar uma nova guerra a todo custo e, dessa forma, buscavam contornar a agressividade 

política do III Reich, de forma infrutífera. Não foi capaz de garantir e proteger a 

dignidade humana perante as doutrinas repressoras e excludentes de supremacia racial, 

as quais culminaram, entre outras muitas perseguições pontuais, no Holocausto43. 

O acordo de paz em Versalhes não teve boa acolhida, mas a maioria de suas 

cláusulas resistiu ao teste do tempo. [...] Mas a “Questão Alemã” permaneceu 

sem solução. Apesar de derrotada, a Alemanha continuou a nação mais 

poderosa da Europa e determinada a revogar o traçado ao menos de suas 

fronteiras orientais. A tentativa da França de restaurar o equilíbrio foi 

condenada ao fracasso pela desconfiança ideológica da União Soviética, pela 

fraqueza de seus aliados no Leste Europeu e pela profunda relutância de seu 

povo em tornar a passar algum dia por semelhante provação. Os britânicos 

estavam igualmente relutantes: os seus problemas domésticos e imperiais, 

combinados com a imagem terrível da guerra que cada vez mais assombrava 

a imaginação popular, levaram sucessivos governos a procurar uma solução 

tentando aplacar as exigências alemãs em vez de lhes oferecer resistência. 

Quanto aos Estados Unidos, a sua intervenção na Europa foi vista por muitos 

como um grave erro, um erro para não ser repetido nunca mais. (HOWARD, 

2013, p. 140) 

Deixando as portas abertas para uma próxima tragédia, toma-se a Segunda 

Guerra Mundial como um grande acerto de contas da humanidade. Uma tragédia 

inevitável e ainda maior que a primeira, apenas por ter acontecido, e mais ainda por ter-

se permitido acontecer. 

Quando as condições do tratado foram anunciadas, um presciente cartunista 

britânico representou Wilson, Lloyd George e Clemenceau saindo da 

conferência de paz em Paris e um deles dizia: “Curioso: tenho a impressão de 

escutar uma criança chorando”. E certamente, escondido atrás de um pilar, 

havia um menino pequeno chorando como um bezerro desmamado, com as 

palavras “Classe de 1940” inscritas acima de sua cabeça. (HOWARD, 2013, 

pp. 140 - 141) 

 

                                                           
43 Compreende-se nesta pesquisa como Holocausto o genocídio promovido pela política segregacionista 

de supremacia racial do III Reich, compreendendo em si, especialmente, a Shoá. 
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Figura 144 

 

Ironicamente, o uso do termo “Turma de 1940”45 nos presta um alerta 

primordial. É possível aferir que, já nesta época, há uma preocupação com a formação 

educacional, seja ela formal ou informal, de uma geração pós-Grande Guerra. A geração 

que chora desamparada pelos tempos difíceis que virão e seu futuro enquanto cidadãos, 

retratada nesta charge, é a mesma que irá apoiar, ou tolerar, na Itália, na Alemanha, em 

Portugal, na Espanha e na Romênia, regimes alternativos que prometem uma saída para 

o mal causado desde a infância, a terceira via, como os nazi-fascismos. 

A charge aponta, ainda que indiretamente, a importância da educação na 

formação do indivíduo. A “Turma de 1940” será educada entre adversidades, dúvidas 

crescentes e precárias perspectivas para o futuro, provocadas pela situação alarmante do 

pós-guerra e pela crise do liberalismo na década seguinte. A precarização das condições 

de ensino, provocadas pelos equívocos das gerações anteriores, tanto da época da charge 

quanto presente nos dias de hoje, seja essa precarização um processo intencional ou não, 

afeta a qualidade dos processos educacionais que irão formar os cidadãos. 

Logo, cidadãos que vivenciaram situações precárias de ensino tendem a ser 

alienados de seu papel social de transformação da realidade. Em outras palavras, não 

serão transformadores, mas transformados, moldados para algum fim político e 

                                                           
44 Disponível em: https://suzieqq.wordpress.com/2009/08/08/curious-i-seem-to-hear-a-child-weeping/ 

Acessado em: 12/10/2017. 
45 Tradução nossa. 
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econômico. Esses, servirão enquanto massa política de projetos desenvolvimentistas 

entusiásticos que se revelarão grandes armadilhas sociais. 

 

 

2.2 A CRISE CAPITALISTA LIBERAL – SOBRE A RIQUEZA E A POBREZA 

Deixe-me dizer uma coisa. Não há 

nobreza na pobreza. Eu fui um homem 

pobre, e eu fui um homem rico. E eu 

escolho ser rico toda santa vez.46 

 

Quando se trata de representar a primeira metade do século XX, poucos o fazem 

como Chaplin. Tempos Modernos47, de 1936, nos traz um registro audiovisual muito 

sensível do que foi a Grande Depressão nos EUA. Enquanto crescimento econômico, a 

terra da produção industrial desenfreada, o artista apresenta, logo nos primeiros sete 

minutos, os valores liberais edificados pelo modelo fordista-taylorista. 

O primeiro take, em que o rebanho de novilhos se transforma em trabalhadores 

saindo do metrô, sendo arrebanhados ao trabalho, é senão o exemplo mais claro da 

adesão ideológica ao mundo do trabalho e ao capitalismo liberal representado pelo 

homem-gado de Taylor. O que se segue é a contextualização do modelo produtivo. 

Desde o controle do ritmo de trabalho pelo presidente da corporação, passando pela 

figura do gerente, que garante este ritmo produtivo entre os seus pares trabalhadores, à 

especialização do trabalho e seu estrito controle de tempo, até as invenções que buscam 

manter o trabalhador na esteira enquanto se alimenta. 

Esta rede de processos, que só podem existir em consonância, é reflexo do 

fenômeno empreendedor. Neste momento histórico, ao termo empreendedor passa a 

significar o ato de aumentar os limites do que já existe, sejam a criação de corporações, 

ou mesmo renovar e intensificar procedimentos já existentes. Empreendedorismo torna-

se sinônimo de inovação, ainda que não se limite a apenas isso (FELIPPE, 1996). 

Em especial, o fordismo-taylorismo, as lógicas de acelerar a produção por meio 

do melhor fluxo de matérias-primas, da articulação entre venda e produção e do salto 

produtivo promovido pela padronização de ações dos trabalhadores, de maquinaria e 

processos, aumentam a produtividade de maneiras nunca antes vistas. Os resultados 

sociais e econômicos deste modelo garantem o enriquecimento de uns e, ao mesmo 

tempo, a continuidade de muitos outros nas classes menos favorecidas. 

                                                           
46 Jordan Belford (Leonardo DiCaprio), em O Lobo de Wall Street, 2013, de Martin Scorsese. [Let me tell 

you something. There’s no nobility in poverty. I’ve been a poor man, and I’ve been a rich man. And I 

chosse rich every fucking time.] 
47 A introdução do filme apresenta a clara premissa: “Tempos Modernos. Uma história sobre indústria, 

inciativa privada e pela cruzada humana em busca da felicidade”. 
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Encontramos a quinta-essência48 de Chaplin nos simbolismos presentes em sua 

obra. Aos olhos menos cuidadosos, certamente o significado do trabalhador49 sendo 

engolido pela máquina passaria desapercebido. A fusão homem-máquina presente em 

Tempos Modernos vai além da crítica e ressalta que o homem não faz da máquina a sua 

extensão. Em verdade, torna-se o contrário: o homem como extensão da máquina. Tal 

subversão demonstra a força com que a ideologia capitalista é absorvida pela indústria e 

admitida pela sociedade da década de 1920. 

Em outras palavras, a visão empreendedora do modelo fordista-taylorista é 

responsável por submeter o homem à máquina, ao processo de trabalho. Ele realiza uma 

inversão no sentido do trabalho em si, que deixa de ser um meio para a vida humana e 

torna-se, definitivamente, uma finalidade da vida humana. Além, cria neste momento 

histórico uma “aura” em torno deste modelo e do empreendedorismo em si, que irá 

inspirar muitos outros empresários nas décadas seguintes, como Walt Disney50, Ray 

Kroc51, Steve Jobs52, Mark Zuckerberg53, Abilio Diniz54 e Luiza Helena Trajano55. 

A maioria dos exemplos acima, assim como a generalidade dos empreendedores 

do século, possui em comum: capital disponível, formação adequada, oportunidades de 

investimento e inovação e demais características que impediriam o indivíduo leigo e de 

classe menos favorecida a alcançar este mesmo resultado. Logo, o fator preocupante é 

legar a toda uma sociedade o impulso do empreendedorismo, por meio do sonho 

realizado de poucos, ou seja, de fazer das exceções, as regras do sistema capitalista. 

Naturalmente, este mesmo impulso será o responsável por desiludir a muitos e garantir 

sua manutenção na cadeira hierárquica social. 

Comparando a atualidade com o início do século XX, foi possível observar que 

as políticas estatais fomentam esta modalidade de atitude empreendedora, por meio da 

iniciativa particular, ou mesmo por si, e admitem e toleram os resultados humanos do 

fenômeno empreendedor que mantêm a hierarquia social, utilizando-se como um dos 

aparelhos estatais, a educação para tal finalidade. 

Nessa medida, a humanidade se perde enquanto objetivo maior de existência, 

passando este a ser, no caso do filme, a tecnologia a mera materialidade enquanto algo 

superior ao que é subjetivamente humano. 

                                                           
48 Fonte: Dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano. O verbete Quintessência: “emprega-se também o 

termo para indicar o princípio ativo de uma coisa ou a sua parte mais pura.” p. 820. 
49 No filme, o personagem de Charles Chaplin é creditado como “A Factory Worker”. 
50 Co-fundador da Walt Disney Company, que revolucionou a indústria áudio-visual. 
51 Responsável pela expansão dos negócios e criação de uma rede de lanchonete, originalmente dos 

irmãos Mc Donald’s. 
52 Co-fundador e presidente da Apple e diretor executivo dos estúdios Pixar. 
53 Um dos fundadores do Facebook, responsáveis por alavancar, e popularizar, o conceito de rede social. 
54 Conhecido pela sua passagem como conselheiro do Grupo Pão de Açúcar. 
55 Fundadora da rede Magazine Luiza. Uma das raras mulheres que conquistou espaço entre o seleto hall 

de grandes empreendedores do século. 
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A essência da técnica moderna repousa na armação56. Esta pertence ao 

destino do desabrigar. Os enunciados dizem outra coisa do que diz o discurso 

muitas vezes constante, de que a técnica é o destino de nossa época, onde 

destino designa algo que não pode ser desviado de um transcurso inalterável. 

Mas se pensamos a essência da técnica, então experimentaremos a armação 

como um destino do desabrigar. Assim, já nos mantemos na liberdade do 

destino que de modo algum nos aprisiona numa coação apática, fazendo com 

que perpetuemos cegamente a técnica ou, o que permanece a mesma coisa, 

nos insurjamos desamparadamente contra ela e a amaldiçoemos como obra 

do diabo. Ao contrário: se nos abrirmos propriamente à essência da técnica, 

encontrar-nos-emos inesperadamente estabelecidos numa exigência 

libertadora. (HEIDEGGER, 2007, p. 388-389) 

De alguma forma, a tecnologia deveria promover o enriquecimento da 

experiência humana, ampliando as capacidades produtivas e gerando riqueza de acordo 

com concepções que não as capitalistas. O capitalismo, então, submeteu o homem à 

máquina, e não o contrário, como afirma o autor. O homem foi responsável por criar 

seus próprios grilhões e os efeitos específicos desta etapa são sentidos ainda hoje pelos 

trabalhadores, especialmente no setor secundário da economia. 

A tecnologia, segundo Heidegger nada mais é do que a herança que 

recebemos da Tradição do pensamento Ocidental. Herança essa que precisa 

ser conquistada a cada dia. Mas ao conquistá-la ela nos aprisiona e nos 

liberta. Aprisiona-nos quando nós simplesmente apropriamos daquilo que ela 

nos impõe através da cultura, dos costumes, dos valores, sem que possamos 

meditar. Libertar-nos quando nós nos colocamos a pensar a essência dela. 

Portanto, para que o homem não perca as suas raízes é necessário que ele 

saiba pensar a essência da tecnologia. Pensar essa essência é superar a 

tecnologia, não no sentido de depreciá-la ou aniquilá-la, mas antes, de passar 

por dentro dela, de compreendê-la mais radicalmente. (RAFAEL, 2007, p. 6) 

Interessante ressaltar que Chaplin não se propõe a tratar do momento do Crack 

da  Bolsa de NY, da desconstrução do liberalismo, mas de duas realidades existentes, o 

pré-crack e o pós-crack, já imerso na crise. Durante a quebra da Bolsa e outros 

acontecimentos relativos, a personagem de Chaplin encontrava-se encarcerada. E esta 

passagem é capaz de ilustrar de uma forma simbólica as dificuldades do período. 

Quando a personagem é liberada da prisão por bom comportamento57, manifesta que 

deseja permanecer no cárcere, pela oferta de comida e o mínimo conforto que existiam 

ali, e que supostamente não eram garantidos na vida em liberdade. Por outro lado, 

apontava Chaplin, com este exemplo, que a participação do Estado no período de crise 

                                                           
56 Segundo o próprio autor: “Armação significa a reunião daquele pôr que o homem põe, isto é, desafia 

para desocultar a realidade no modo do requerer enquanto subsistência. Armação significa o modo de 

desabrigar que impera na essência da técnica moderna e não é propriamente nada de técnico. Ao que é 

técnico pertence, em contrapartida, tudo o que conhecemos como sendo estruturas, camadas e 

suportes, e que são peças do que se denomina como sendo uma montagem. Esta, contudo, com todo o 

seu conjunto de peças, recai no âmbito do trabalho técnico, que sempre corresponde apenas ao desafio 

da armação, mas nunca perfaz esta ou mesmo a efetua.” (HEIDEGGER, 2007) 
57 Durante este segmento do filme, o trabalhador ajuda a terminar com um levante de detentos, um deles 

armado, de forma leve, divertida e quase circense. 
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era fundamental para garantir o bem-estar do cidadão, assim como o New Deal58 

propôs? 

De volta ao mundo do trabalho e à sociedade, a personagem se vê pulando de 

emprego em emprego, não se enquadrando em função alguma, mesmo de volta à 

fábrica. O sonho americano se reconstrói aos poucos, a partir da cabana que divide com 

a personagem interpretada por Paulette Goddard59, e do sonho em consumir e conquistar 

conforto material. 

Uma obra como Tempos Modernos, que se propõe a tratar da resiliência do 

americano frente à desilusão da crise de 1929, apresenta um final que ao mesmo tempo 

não é feliz, superando todos os obstáculos, e nem trágico, impossibilitando uma 

solução. A ausência de final feliz condiz com a realidade do norte-americano na época, 

que ainda se recuperava e necessitava, acima de tudo, da força para recomeçar, quantas 

vezes fossem necessárias, se possível, com entusiasmo e coragem. 

Chaplin é capaz de retratar de forma leve um período tão delicado da história 

dos EUA. O que viria a ocorrer fora deles seria muito mais sombrio: efeitos 

devastadores e consequências ideológico-sociais. Tal abordagem pode ser brevemente 

observada em O Grande Ditador, de 1940: outra obra contemporânea ao seu tema. 

Porém, torna-se claro que os efeitos, por piores que fossem nos EUA, atingiram de 

forma mais sinistra ainda outras regiões do globo. 

Não surpreende, portanto, que os efeitos da Grande Depressão tanto sobre a 

política quanto sobre o pensamento público tivessem sido dramáticos e 

imediatos. Infeliz o governo por acaso no poder durante o cataclismo, fosse 

ele de direita, como a presidência de Herbert Hoover nos EUA (1928-32), ou 

de esquerda, como os governos trabalhistas na Grã-Bretanha e Austrália. A 

mudança nem sempre foi tão imediata quanto na América Latina, onde doze 

países mudaram de governo ou regime em 1930-1, dez deles por golpe 

militar. [...] embora se deva dizer logo que a quase simultânea vitória de 

regimes nacionalistas, belicosos e agressivos em duas grandes potências 

militares — Japão (1931) e Alemanha (1933) — constituiu a consequência 

política mais sinistra e de mais longo alcance da Grande Depressão. Os 

portões para a Segunda Guerra Mundial foram abertos em 1931. 

(HOBSBAWN, 1995, p. 108) 

De acordo com o autor, períodos de crise, como a crise capitalista liberal, 

aceleram mudanças políticas e consequentemente sociais. Nos países da Europa e da 

América do Norte, desenvolvidos em relação aos demais, há não só uma resistência às 

mudanças, como tentativa de manutenção da ordem social, mas como forma de apostar 

no regime que até então funcionou para estas sociedades. Torna-se interessante observar 

a fragilidade política e o desapego aos regimes vigentes da América Latina durante este 

período, os quais garantiram outros métodos de combate à crise e ao enfraquecimento 
                                                           
58 O New Deal marca a presença do Estado na economia, possibilitando investimentos e intervençõess 

que garantiriam a saúde econômica dos EUA. Como exemplos deste conjunto de medidas: crédito aos 

agricultores, oferta de empregos por meio de obras públicas, incentivos ao consumo e empréstimos 

aos bancos em dificuldades decorrentes da crise. 
59 No filme, Paulette Goddard é creditada como “A Gamin”, que pode ser traduzido por “A Miúda”, 

significando sua jovialidade e delicadeza.  
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do capitalismo, sempre abrindo espaços para novas tendências políticas, tanto de 

extrema esquerda quanto de extrema direita. Nos períodos de graves crises, modelos 

alternativos ganham força e, o que antes era tido como improvável, torna-se uma 

possibilidade. 

 

2.3 COMO ALIMENTAR MONSTROS 

Você passou do limite antes, senhor. 

Você os espremeu, os massacrou até o 

desespero. E desesperados se voltaram a 

um homem que eles não entendiam 

completamente.60 

 

Monstros se alimentam de fome. Da fome alheia. Quando se trata da Vitória 

Total dos aliados e da derrota da proposta do presidente Wilson, os anos seguintes 

foram especialmente tenebrosos para a Alemanha. Inflação insuportável, numa época 

em que não havia medidas apropriadas de controle de preços, muito menos de preparo 

da população a passar extensos períodos economizando e racionando, a ponto da moeda 

alemã valer algo próximo ao nada (HOBSBAWN, 1995). Uma nação poderosa, de 

valores morais enraizados desde o final do século XIX, agora se queda oprimida 

economicamente, e desmoralizada, quando anos antes fora uma potência industrial apta 

a conquistar seu espaço definitivo na economia europeia.  

A Europa sofria os efeitos do Pós-Guerra. Assim que seus países se 

recuperassem, com exceção da Alemanha e Itália, sofreriam outro duro golpe 

econômico: a Recessão. 

[...]nos vinte anos de enfraquecimento do liberalismo nem um único regime 

que pudesse ser chamado de liberal-democrático foi derrubado pela esquerda. 

O perigo vinha exclusivamente da direita. E essa direita representava não 

apenas uma ameaça ao governo constitucional e representativo, mas uma 

ameaça ideológica à civilização liberal como tal, e um movimento 

potencialmente mundial, para o qual o rótulo “fascismo” é ao mesmo tempo 

insuficiente, mas não inteiramente irrelevante. Insuficiente porquê de modo 

algum todas as forças que derrubavam os regimes liberais eram fascistas. E 

relevante porque o fascismo, primeiro em sua forma original italiana, depois 

na forma alemã do nacional-socialismo, inspirou outras forças antiliberais, 

apoiou-as e deu à direita internacional um senso de confiança histórica: na 

década de 1930, parecia a onda do futuro. (HOBSBAWN, 1995, p. 116) 

Os perigos dessa “onda do futuro” foram negligenciados por povos em 

desespero e por aqueles que radicalmente buscaram o desenvolvimentismo. 

Especialmente por aqueles que sentiam certa indiferença política, assolados por 

governos considerados entreguistas, e traidores, como a República de Weimar. Logo, 

                                                           
60 Alfred Pennyworth (Micheal Caine), em O Cavaleiro das Trevas, 2008, de Christopher Nolan. [You 

crossed the line first, sir. You squeezed them, you hammered them to the point of desperation. And in 

their desperation they turned to a man they didn’t fully understand.] 
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não bastava apenas o ressurgimento da nação. Os representantes destes radicalismos 

deveriam chegar e/ou tomar o poder de forma opressora, antes que os adversários 

políticos pudessem se organizar e combater os ultranacionalismos. 

É no cerne da guerra que se encontram as condições para mudanças drásticas e 

irrefreáveis, tanto no campo político, no econômico, quanto no social. Somando-se a 

isso, as décadas de crise do capitalismo liberal, duas correntes ideológicas cresceram e 

tornaram-se alternativas para as populações em desespero que já não enxergavam no 

capitalismo uma opção viável. 

O velho liberalismo estava morto, ou parecia condenado. Três opções 

competiam agora pela hegemonia intelectual-política. O comunismo marxista 

era uma. Afinal, as previsões do próprio Marx pareciam estar concretizando-

se, como a Associação Econômica Americana ouviu em 1938, e, de maneira 

ainda mais impressionante, a URSS parecia imune à catástrofe. Um 

capitalismo privado de sua crença na otimização de livres mercados, e 

reformado por uma espécie de casamento não oficial ou ligação permanente 

com a moderada social-democracia de movimentos trabalhistas não 

comunistas, era a segunda, e, após a Segunda Guerra Mundial, mostrou-se a 

opção mais efetiva. [...] A terceira opção era o fascismo, que a Depressão 

transformou num movimento mundial, e, mais objetivamente, num perigo 

mundial. O fascismo em sua versão alemã (nacional-socialismo) beneficiou-

se tanto da tradição intelectual alemã, que (ao contrário da austríaca) se 

mostrara hostil às teorias neoclássicas de liberalismo econômico, 

transformadas em ortodoxia internacional desde a década de 1880, quanto de 

um governo implacável, decidido a livrar-se do desemprego a qualquer custo. 

Cuidou da Grande Depressão, deve-se dizer, rápida e de maneira mais bem-

sucedida que qualquer outro (os resultados do fascismo italiano são menos 

impressionantes). Contudo, esse não foi seu grande apelo numa Europa que 

perdera em grande parte o rumo. Mas, à medida que crescia a maré do 

fascismo com a Grande Depressão, tomava-se cada vez mais claro que na Era 

da Catástrofe não apenas a paz, a estabilidade social e a economia, como 

também as instituições políticas e os valores intelectuais da sociedade liberal 

burguesa do século XIX entraram em decadência ou colapso. (HOBSBAWN, 

1995, pp. 111 - 112) 

A respeito da polarização ideológica entre comunismo e fascismo durante esta 

época e nos anos anteriores. Com a crise do capitalismo liberal em 1929, tanto os EUA 

quanto as economias a ele vinculadas (praticamente a Europa, a América e outras 

regiões pontuais) sofreram com as consequências da recessão em escala global 

provocada pela ausência de intervenção e acompanhamento estatal no crescimento 

econômico acelerado norte-americano. Desta forma, o modelo capitalista provoca 

desilusão entre as filas intermináveis de desempregados mundo afora e mesmo dentro 

dos EUA, berço da oportunidade e da busca da felicidade. Com este enfraquecimento 

econômico e ideológico, até o novo fortalecimento do capitalismo nos EUA, provocado 

pelo New Deal e pela conjuntura da Segunda Guerra Mundial, deu espaço para duas 

vias em ascensão. 

Enquanto único país a não sofrer os efeitos da crise, a URSS, em seus planos 

quinquenais, mantinha um planejamento sólido, ainda que apresentasse crescimento não 

tão agressivo quanto o capitalismo. O comunismo passou a seduzir intelectuais e 



 

68 
 

ativistas de países em grave crise no pós-guerra agravada pela de 1929, mesmo em 

terras norte-americanas e Grã-Bretanha. Enquanto alternativa voltada à saúde social, 

democrática e que, teoricamente, excluindo-se aqui de pronto o stalinismo, deixariam as 

rédeas do crescimento nas mãos do povo. O comunismo inspirava, mas não era 

abertamente copiado pelos defensores do mesmo, uma vez que a situação na própria 

URSS stalinista era de “ditadura sobre o proletariado”, segundo Tróstki. A imagem de 

uma sociedade perfeita, com níveis irrisórios de criminalidade, ausência da miséria e do 

desemprego, dada a falta de transparência com os dados divulgados interna e 

externamente, e que serviam enquanto propaganda stalinista por um lado e pelo 

desenvolvimento alheio ao cataclismo liberal europeu do outro, eram fruto ao mesmo 

tempo de desconfiança com o stalinismo e de confiança em relação ao sucesso do 

comunismo em garantir a dignidade social que a Europa havia perdido. 

Em contrapartida, nos países afetados pelas crises, onde o capitalismo provocou 

desilusão e foi representado por governos impopulares, como a República de Weimar, 

ideias alternativas a estes dois caminhos criaram seu espaço na política. Os moldes 

fascistas, incluindo o próprio nazismo, foram erguidos em contrastes ao comunismo. 

Antidemocráticos, antiliberais e anticomunistas, obviamente, além de ultranacionalistas. 

Antidemocráticos pois todo governo que almeja poder totalitário deve-se ater em minar 

a competição ideológica e os críticos que supostamente iriam desacelerar o crescimento 

econômico e social instaurando a dúvida e a desinformação no imaginário social, ou 

seja, para o projeto obter sucesso era necessária a colaboração de toda a população, 

preferencialmente das pessoas dentro do padrão racial pressuposto e que não são 

“inimigas da nação”. Antiliberais, pois admitiam que o crescimento desenfreado 

ocorrido nos EUA provocou uma imensa crise de subconsumo e superprodução que a 

economia foi incapaz de superar. Ainda assim, o apoio dos industriais e das classes 

médias se explica, de uma forma, por meio do anticomunismo: é preferível apoiar o 

fascismo, que garantiria o controle dos meios de produção aos pequenos e grandes 

burgueses, bem como a produção acelerada, do que arriscar perdê-lo para os 

trabalhadores e, portanto, perder a condição de classes médias e altas, de proprietários e, 

principalmente, de acesso aos privilégios. 

No caso específico da Alemanha, havia ainda os defensores da raça pura ariana, 

que tornaram concepções antissemitas em programa de políticas de Estado, as quais se 

configuraram numa tragédia maior no futuro breve: 

O anti-semitismo de Hitler foi colocado em prática logo que ele se tornou 

primeiro ministro. Além das leis que transformaram os judeus em párias 

sociais, foram construídos campos que primeiro serviriam para confinar 

prisioneiros políticos e adversários do regime. Com o início da guerra, eles 

passaram a receber levas cada vez maiores de judeus. [...] Até 1938, mais de 

uma centena de campo havia sido construída na Alemanha. (ALMANAQUE 

ABRIL, 2005b, p. 30) 

Complementando as reações anticapitalistas, políticas racistas se instauraram de 

diversas formas nos países governados por líderes fascistas, os quais estabeleceram 
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perseguições a vários setores da população, não exclusivamente o caso alemão, mas no 

caso espanhol, por exemplo. 

E não foi ao acaso que entre as maiores medidas tomadas pelos governos 

totalitários estiveram as reformas educacionais, proporcionando uma grande corrente de 

formação pró-governo, seja com o apoio da Igreja, como no caso italiano, seja 

especificamente como a Juventude Hitlerista na Alemanha. Sendo assim, tais regimes 

garantiriam que as próximas gerações estivessem devidamente preparadas para os 

planos e ambições de seus respectivos líderes. 

Assim como acontece com a cultura letrada e com a ordem econômica, a 

forma como se origina e evolui o poder público tem implicações para a 

evolução da educação escolar, uma vez que esta se organiza e se desenvolve, 

quer espontaneamente, quer deliberadamente, para atender aos interesses das 

camadas representantes da estrutura do poder. Dessa forma, ainda que os 

objetivos verbalizados do sistema de ensino visem a atender aos interesses da 

sociedade como um todo, é sempre inevitável que as diretrizes realmente 

assumidas pela educação escolar favoreçam mais as camadas sociais 

detentoras de maior representação política nessa estrutura. (ROMANELLI, 

2014, p. 30) 

Por outro lado, o engrossamento das fileiras da ultradireita também se deu 

igualmente pela presença, na Alemanha e na Itália, de uma massa de ex-combatentes 

ávidos a encontrar um nicho na sociedade, uma vez que a experiência da Grande Guerra 

marcou-os de forma indelével, e pela vontade destes de se opor a todos os elementos, 

sejam sociais, econômicos e políticos que provocaram a crise vigente em seus países. 

As condições ideais para o triunfo da ultradireita alucinada eram um Estado 

velho, com seus mecanismos dirigentes não mais funcionando; uma massa de 

cidadãos desencantados, desorientados e descontentes, não mais sabendo a 

quem ser leais; fortes movimentos socialistas ameaçando ou parecendo 

ameaçar com a revolução social, mas não de fato em posição de realizá-la; e 

uma inclinação do ressentimento nacionalista contra os tratados de paz de 

1918-20. Essas eram as condições sob as quais as velhas elites governantes 

desamparadas sentiam-se tentadas a recorrer aos ultra-radicais, como fizeram 

os liberais italianos aos fascistas de Mussolini em 1920-2, e os alemães aos 

nacional-socialistas de Hitler em 1932-3. Essas, pelo mesmo princípio, foram 

as condições que transformaram movimentos da direita radical em poderosas 

forças organizadas e às vezes uniformizadas e paramilitares (squadristv, as 

tropas de assalto), ou, como na Alemanha durante a Grande Depressão, em 

maciços exércitos eleitorais. Contudo, em nenhum dos dois Estados fascistas 

o fascismo “conquistou o poder”, embora na Itália e na Alemanha se 

explorasse muito a retórica de se “tomar as ruas” e “marchar sobre Roma”. 

Nos dois casos o fascismo chegou ao poder pela conivência com, e na 

verdade (como na Itália) por iniciativa do velho regime, ou seja, de uma 

forma “constitucional”. A novidade do fascismo era que, uma vez no poder, 

ele se recusava a jogar segundo as regras do velhos jogos políticos, e tomava 

posse completamente onde podia. A transferência total de poder, ou a 

eliminação de todos os rivais, demorou bastante mais na Itália que na 

Alemanha (1933-4), mas, uma vez realizada, não havia mais limites políticos 

internos para o que se tomava, caracteristicamente, a desenfreada ditadura de 

um supremo “líder” populista (Duce; Führer). (HOBSBAWN, 1995, p. 130) 
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Desencanto provocado pelo colapso do sistema econômico mundial e o temor de 

revoluções da esquerda. A aposta da classe burguesa no nazi-fascismo revelou-se uma 

arapuca, logo que estes regimes chegaram ao poder, amparados financeiramente 

inclusive pelos próprios industriais e apoiados politicamente pelas classes médias, 

temendo perder suas poucas conquistas materiais para a crise ou para um Estado 

socialista. O nazismo e o fascismo, dos quais ainda não era possível afirmar sobre as 

dimensões que tomariam, chegam ao poder por meio de um caminho constante, que 

agrega em seu caminho novas fontes de apoio, novos temerosos, novos fantoches. 

Caminho este que foi possibilitado, como o autor se referiu, pela conivência dos povos 

assolados pela crise capitalista liberal e pelas consequências desastrosas do final da 

Grande Guerra. 

 

 

2.4 DA REPÚBLICA CONSTITUCIONAL AO ESTADO NOVO 

“Existem dois tipos de políticos: os que 

lutam pela consolidação da distância entre 

governantes e governados e os que lutam pela 

superação dessa distância” 61 

 

A astúcia política de Getúlio Vargas torna difícil a tarefa de determinar em qual 

dos dois tipos de político ele se enquadra. Se por um lado, desde os primeiros anos de 

governo da década de 1930, esta personagem histórica tenha buscado a concentração de 

poderes, constituindo poderes executivos mais fortes em relação ao legislativo, por 

outro, suas medidas tornaram-se populares e tinham enquanto foco enquadrar o Brasil 

no mundo moderno, tanto do trabalho, quanto da indústria e da política. 

Tratar do período conhecido como Era Vargas (1930-1945) associando-o ao 

populismo é tema para amplos debates. Certamente, as medidas de modernização de 

vários segmentos ministeriais, e a criação de novos, e suas agendas, inclinam o 

Varguismo62 em direção ao Populismo que o tornou, durante o Estado Novo Brasileiro, 

no “pai dos pobres”. 

A construção da imagem de Getúlio como protetor dos trabalhadores ganhou 

forma através de várias cerimônias e do emprego intensivo dos meios de 

comunicação. Entre as cerimônias, destacam-se as comemorações de 

Primeiro de maio, realizadas a partir de 1939 em estádios de futebol. Nesses 

encontros, reunindo grande massa de operários e do povo em geral, Getúlio 

                                                           
61 Antonio Gramsci. Jornalista, filósofo, cientista político italiano, antifascista que viveu entre 1981 e 

1937. 
62 A Varguismo desejamos dizer sobre o período de Getúlio Vargas no poder da presidência, de 1930 a 

1945 e de 1950 a 1954, até o seu suicídio, bem como sua influência enquanto Senador da República 

em seu hiato na presidência de 1945 até 1950. Seu estilo de governo, a hibridez de medidas e posturas, 

garantem a Getúlio Vargas lugar de destaque no hall de presidentes brasileiros, já que nenhum outro 

presidente apresentou semelhante força política e lucidez de sua importância enquanto personagem 

histórica. 
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iniciava seu discurso com a exortação “Trabalhadores do Brasil” e anunciava 

alguma medida muito aguardada de alcance social. [...] Com esses e outros 

elementos construiu-se a figura simbólica de Getúlio Vargas como dirigente e 

guia dos brasileiros, em especial dos trabalhadores, como amigo e pai, 

semelhante na esfera social ao chefe de família. O guia e pai doava benefícios 

a sua gente e dela tinha o direito de esperar fidelidade e apoio. Os benefícios 

não eram fantasia. (FAUSTO, 2015, p. 207) 

No que tange às relações entre o Estado Novo Brasileiro e a Burguesia, Vargas 

garante o crescimento de capital interno juntamente com o controle das relações de 

trabalho. Soma-se a isso as práticas protecionistas, que garantiam o avanço econômico 

do Brasil frente ao assédio do comércio mundial, em preparativos de guerra. Uma vez 

que a indústria ganha espaço nas agendas e decisões do governo, ela se torna parte 

integrante do aparelho de controle do governo. Ou seja, o novo regime privilegia o 

crescimento industrial, desde que nos termos do Estado. Com o controle dos 

trabalhadores, Vargas concede aos industriais a oportunidade de gerar cada vez mais 

riquezas para o país; em contrapartida, os limites para essa produção são estabelecidos 

por leis sociais e pelo Corporativismo como constante forma de regulação, para 

equilibrar o fim das tensões entre as classes operária e burguesa. 

Aliado ao sistema trabalhista e industrial elaborado, que garantia a adesão das 

classes menos abastadas e politizadas, estavam os órgãos oficiais de censura, que 

lapidavam sua própria versão da realidade brasileira. O Departamento de Imprensa e 

Propaganda – DIP respondia a Vargas e garantia a opinião pública a seu favor, filtrando 

o fluxo de informações e fontes inconvenientes. Como parte subordinada ao DIP, 

existiam os Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda – DEIP, garantindo o 

alcance máximo do controle ideológico a todos os meios de comunicação e culturais do 

país. 

DECRETO-LEI Nº 1915, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1939 

Cria o Departamento de Imprensa e Propaganda e dá outras providências 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o 

artigo 180 da constituição, 

Decreta: 

Art. 1º Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda (D.I.P.), 

diretamente subordinado ao Presidente da República. 

Art. 2º O D.I.P. tem por fim: 

a) Centralizar, coordenar, orientar e superintender a propaganda nacional, 

interna ou externa, e servir, permanentemente, como elemento auxiliar de 

informação dos ministérios e entidades públicas e privadas, na parte que 

interessa à propaganda nacional; [...] 

c) fazer a censura do Teatro, do Cinema, de funções recreativas e esportivas 

de qualquer natureza, da rádio-difusão, da literatura social e política, e da 

imprensa, quando a esta forem cominadas as penalidades previstas por lei; 

[...] 
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h) coordenar e incentivar as relações da imprensa com os Poderes Públicos 

no sentido de maior aproximação da mesma com fatos que se ligam aos 

interesses nacionais; 

i) colaborar com a imprensa estrangeira no sentido de evitar que se 

divulguem informações nocivas ao crédito e à cultura do país; [...] 

n) proibir a entrada no Brasil de publicações estrangeiras nocivas aos 

interesses brasileiros, e interditar, dentro do território nacional, a edição de 

quaisquer publicações que ofendam ou prejudiquem o crédito do país e suas 

instituições ou a moral; [...] (BRASIL, 1939)63 

Juntamente aos artigos de fomento à cultura, cinema e demais expressões 

artísticas, decretou-se que todas elas ficariam subordinadas à prévia aprovação do 

Estado, garantindo que tais produções privadas independentes fossem devidamente 

selecionadas, bem como da promoção de expressões patrocinadas pelo próprio órgão. 

Em suma, restringir as fontes artísticas e literárias nocivas ao status quo e promover a 

figura de Getúlio Vargas à frente do Estado Novo Brasileiro. 

Para compreensão da década em discussão nesta pesquisa, 1935-1945, torna-se 

igualmente importante compreender a ebulição e a polarização ideológica que ocorria 

no mundo durante o período, como dito anteriormente, bem como a percepção de que a 

história contada pelos vencedores demoniza os inimigos, para que suas atrocidades 

sejam suavizadas e tidas como um mal necessário para vencer o inimigo. Até o ano de 

1942, liberalismo, comunismo e fascismo eram opções de desenvolvimentismos e 

perspectivas sociais que não eram necessariamente descartadas. Em outras palavras, 

eram alternativas possíveis aos governos e suas crises. Vargas enxergava no comunismo 

uma impossibilidade e considerava o que as outras duas possuíam de melhor para o 

desenvolvimento do Brasil. Se, por um lado, o socialismo científico privilegia 

transformações em prol dos trabalhadores, as medidas de Vargas em apoio aos 

trabalhadores nada tiveram de inclinação ao comunismo. Pelo contrário, o trabalhismo 

inspirado pela Carta del Lavoro, do governo Mussolini, certamente garantiu direitos ao 

trabalhador, os quais não eram interessantes à oligarquia e seu regime anterior, porém, 

sufocou a capacidade de organização e luta por demais condições, por parte dos 

trabalhadores, como o controle varguista dos sindicatos, fortalecendo a figura do pelego 

sindical no Brasil, bem como a proibição de greves e outra forma de luta do trabalhador. 

Dessa forma, o controle popular se dá por meio do entusiasmo, promessas, 

medidas populares, garantia de direitos e supressão dos entraves ao desenvolvimento 

econômico, que caracterizariam o populismo. Por outro lado, não é possível realizar 

uma associação que se sustente entre populismo e fascismo. O populismo tem como 

foco a possibilidade de aproximação entre governantes e governados; o fascismo prega 

o culto à personalidade. O populismo alia-se à classe capitalista; o fascismo controla-o 

para fins próprios. 

Porém, em alguma medida e com algumas ressalvas, o governo de Getúlio 

                                                           
63 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-27-dezembro-

1939-411881-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 26/02/2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-27-dezembro-1939-411881-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1915-27-dezembro-1939-411881-publicacaooriginal-1-pe.html
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Vargas foi capaz de transitar do populismo ao fascismo e tornar as medidas anteriores a 

1937 em bases que se transfigurariam em controle popular e do aparelho estatal. 

O Estado Novo não representou um corte radical com o passado. Muitas de 

suas instituições e práticas vinham tomando forma no período de 1930 a 

1937. Mas, a partir de novembro de 1937, elas se integraram e ganharam 

coerência no âmbito do novo regime. A inclinação centralizadora, revelada 

desde os primeiros meses após a Revolução de 1930, realizou-se plenamente. 

(FAUSTO, 2015, p. 201) 

Inclinação centralizadora esta que promoveu a substituição dos governadores de 

Estado por Interventores. Na medida em que governadores são eleitos pelo sufrágio, de 

alguma forma estariam, ainda que em teoria, vinculadas as suas funções e 

responsabilidades à representação popular. Porém, a prática dos interventores inverte 

completamente esta lógica, pois parentes de Vargas, militares e outras figuras nomeadas 

para o cargo, terão submetidas as suas agendas não ao povo, mas ao Estado. 

A década de 1935-45 representou este processo claramente. A polarização das 

forças políticas da época, comunismo e fascismo, devidamente representadas pela 

Aliança Nacional Libertadora – ANL e pela Ação Integralista Brasileira – AIB, 

possuíam adeptos e acólitos por todo o país. 

Ambas atravessando perspectivas diferentes, culminaram em finais semelhantes. 

Enquanto a ANL, comunista, foi posta na ilegalidade pelo governo, em 35, seguida pela 

Intentona Comunista, os integralistas, ao perceberem que não teriam participação 

significativa no governo de Vargas, promoveram o Putsch Integralista, em 1938. Duas 

forças, uma delas combatida pela diversidade ideológica, a outra, manobrada e 

desenganada, não se sustentaram no processo de centralização do poder varguista, pois 

nele não há espaço para uma segunda força política, ou mesmo forças secundárias, 

ainda que a História registre aqueles que, mesmo dentro do governo Vargas, não 

corroboravam com o mesmo. 

O Plano Cohen, inicialmente atribuído à Internacional Comunista, porém que 

fora forjado por oficiais integralistas das forças armadas, o qual propagava ideais 

revolucionários violentos, e que a população não era capaz de arcar, nem de aderir, com 

tais medidas temerosas, pois não tinham, e nem hoje em dia temos este perfil, encerra a 

equação de Vargas com a fragilidade psicológica popular necessária a um 

endurecimento político. O Estado Novo Brasileiro busca afastar a “ameaça vermelha” 

do país e construir sua homogeneidade ideológica em face dos eventos mundiais, 

especialmente europeus da década de 1930. 

1) O movimento revolucionário, em hipótese alguma poderá repetir os erros 

de 1935, no sentido de que, o mesmo, em lugar de ser começado ou tentado 

com a quartelada, tendo em vista arrastar as massas para as ruas em atitude 

de adesão, pelo contrário, o movimento de quatéis e tropas será o coroamento 

do movimento de massas. Estas, agitadas tecnicamente [...], criarão o clima 

político necessário e suficiente para p pronunciamento militar, levando o 

ambiente político a um ponto de fusão tal que determine influências 

revolucionárias de tamanha amplitude no âmbito social, que não se torne 

possível ser solucionado sem o apelo às armas, visto como será impossível às 
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forças armadas permanecerem estanques e fechadas em si mesmas. (SILVA, 

1980, pp. 269-270) 

O texto anterior representa um trecho do Plano Cohen, publicado no Jornal do 

Commercio, da cidade do Rio de Janeiro, em 30 de setembro de 1937. Apelando para o 

movimento de massas, a insurreição provocaria massacres, saques e depredações, 

desrespeito aos lares, incêndios de igrejas, etc. (FAUSTO, 2015). Os idealizadores do 

plano, bem como setores do governo que se apropriaram da oportunidade, provocaram 

na população o temor pelo caos revolucionário. A abordagem proposta pelo documento 

fez com que a maioria dos cidadãos, e cada um deles, se alienasse do plano, não 

reconhecendo as condições para tal, pois elas não existiam, e abominando a violência 

que poderia fragilizar a pouca segurança material da classe média. Estes cidadãos não se 

viam capazes de protagonizar este evento, nem mesmo o almejavam. 

Um outro aspecto relevante nesta perspectiva foram as reformas educacionais 

promovidas pelo governo neste período. Partindo de ideais desenvolvimentistas, foi 

necessário a reconfiguração do ensino brasileiro em diversos níveis para que o país 

possuísse uma classe trabalhadora ampla e capacitada, ainda que dócil e de certa forma 

alienada. Para tanto, o ponto de partida deste advento encontra-se na escola, pois é 

dentro do aparelho escolar que as políticas públicas buscam moldar a formação dos 

futuros trabalhadores. 

A reprodução das relações sociais de produção se dá pela ação de aparelhos 

ideológicos[...]: os partidos políticos, [...] a publicidade, a igreja, o exército e 

outros. Nesse conjunto variado e complexo, o aparelho escolar ocupa um 

lugar privilegiado, pois ele é o único a inculcar a ideologia dominante sobre a 

base da formação da força de trabalho. Os demais aparelhos só podem 

preencher sua função de cominação ideológica sobre a base da inculcação 

primária realizada pelo aparelho escolar, embora possam exercer sua ação 

simultaneamente à daquele. (CUNHA, 1980. p. 23-24) 

Mais do que isso, Althusser e Cunha corroboram com esta visão. Para ambos, é 

no espaço escolar que se garante a formação da classe trabalhadora e, portanto, as 

políticas públicas buscam fazer com que ela e a estrutura educacional como um todo 

estejam de acordo com as demandas econômicas. O capitalismo se enraíza nas 

estruturas sociais para se desenvolver, a um ponto em que o aparelho escolar passa a 

submeter-se aos interesses do Estado. 

Ora, como é que esta reprodução da qualificação (diversificada) da força de 

trabalho é assegurada no regime capitalista? Diferentemente do que se 

passava nas formações sociais esclavagistas e feudais, esta reprodução da 

qualificação da força de trabalho tende (trata-se de uma lei tendencial) a ser 

assegurada não em «cima das coisas» (aprendizagem na própria produção), 

mas, e cada vez mais, fora da produção: através do sistema escolar capitalista 

e outras instâncias e instituições. (ALTHUSSER, 1980. p. 20) 

Sendo assim, uma das prioridades do Governo Provisório foi o de criar o 

Ministério da Educação, ainda em 1930, o qual iniciou uma reforma geral das estruturas 

de ensino no país, a Reforma Francisco Campos, nomeada segundo o Ministro da 

Educação. O Ministério de Gustavo Capanema dá continuidade a estas reformas, assim 
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como concede ao sistema de ensino as adequações necessárias de acordo com as 

mudanças no governo de Getúlio Vargas, garantindo as tendências conservadoras de 

ensino. Tais reformas concedem ao ensino secundário, ao superior e ao comercial uma 

estrutura orgânica, de abrangência nacional, como não havia sido feita antes. Porém, 

estas medidas não visavam a transformação social, mas ao seu fortalecimento. 

[...] a existência de uma política educacional baseada numa concepção 

autoritária, no que respeitava o controle da expansão de ensino, mas ao 

mesmo tempo, aristocrática, no que concernia ao ensino secundário e aos 

cuidados com determinadas carreiras de nível superior. Refletia a sociedade 

do momento, enquanto esta também oscilava entre a necessidade de inovar e 

organizar a vida social, em novas bases, e a velha ordem, com a qual ainda se 

encontrava seriamente comprometida. As classes que iam gradativamente 

assumindo poder contavam entre si com a presença, de um lado, dos jovens 

oficiais progressistas e da nova burguesia industrial, que exigiam inovações 

de toda ordem, mas de outro lado, contavam também com a parte da velha 

aristocracia liberal, ainda apegada às velhas concepções. A expansão do 

ensino e sua renovação ficaram, portanto, subordinadas ao jogo de forças que 

essas camadas manipulavam na estrutura do poder. (ROMANELLI, 2014. p. 

144-145) 

Entremeada a estas questões, uma disputa ideológica mais antiga ainda se 

arrastava até o início do Estado Novo. O movimento de docentes que culminou, em 

1932, com a redação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, buscava reforçar o 

laicismo do ensino público, previsto na constituição de 1891, assim como a igualdade 

de acesso ao ensino para ambos os sexos. Tais bandeiras colocaram-os em rota de 

colisão com as forças católicas conservadoras. 

Por outro lado, a presença do Ensino Religioso nas constituições de 193464 e 

193765, garantindo vitórias paulatinas à Igreja no Brasil, promovendo ao Governo 

Vargas uma aproximação ideológica e política com as forças eclesiásticas, permitindo 

assim uma maior penetração dos valores e doutrinas que eram avessas à liberdade 

educacional, especialmente aquelas que eram de esquerda. 

Embora o ensino religioso seja matéria de análise futura neste trabalho, cabe 

afirmar que a disputa entre consolidação do ensino laico versus o ensino religioso está 

presente por toda a história republicana brasileira. 

Em outras palavras, o Brasil estava se posicionando, e sendo posicionado, de 

acordo com as ideologias pujantes da época, eliminando a possibilidade de um caminho 

da construção com foco social, dados os percalços enfrentados pela esquerda mundial. 

Tal alinhamento ideológico se mantem até a entrada do país na Segunda Guerra 

Mundial, junto aos Aliados, o qual forçou a redemocratização do Brasil. Ainda, a 

denúncia de que o Plano Cohen era falso deu-se no começo de 1945, pelo General Góis 

Monteiro, apenas quando a perspectiva de continuidade do Estado Novo Brasileiro se 

dissolvia, dadas as contradições provocadas pela guerra no governo. 

                                                           
64 O artigo 153 da constituição de 1934 declarava o Ensino Religioso enquanto disciplina facultativa. 
65 O artigo 183 da constituição de 1937 declarava que o Ensino Religioso poderia ser incluído na grade 

oficial da escola, porém, sua presença não seria obrigatória. 
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Segundo o início de seu discurso, quando da implementação do Estado Novo 

Brasileiro, representado na obra de Edgar Carone, A Terceira República, Vargas assume 

para si a responsabilidade maior da nação ao tomar, como protetor do país, o poder 

total. Dessa forma, as eleições programadas para novembro daquele ano seriam 

canceladas e Vargas, mais uma vez, assim como o fez na transição do governo 

provisório ao constitucional em 1934, perpetua-se no poder. 

À NAÇÃO 

O homem de Estado, quando as circunstâncias impõem uma decisão 

excepcional, de amplas repercussões e profundos efeitos na vida do país, 

acima das deliberações ordinárias da atividade governamental, não pode fugir 

ao dever de toma-la, assumindo, perante a sua consciência e a consciência 

dos seus concidadãos, as reponsabilidades inerentes à alta função que lhe foi 

delegada pela confiança nacional. 

A investidura na suprema direção dos negócios públicos não envolve, apenas, 

a obrigação de cuidar e prover as necessidades imediatas e comuns da 

administração. As exigências do momento histórico e as solicitações do 

interesse coletivo reclama, por vezes, imperiosamente, a adoção de medidas 

que afetam os pressupostos e convenções do regime, os próprios quadros 

institucionais, os processos e métodos de governo. 

[...] 

Para comprovar a pobreza e desorganização da nossa vida política, nos 

moldes em que se vem processando, aí estão problema da sucessão 

presidencial, transformando em irrisória competição de grupos, obrigados a 

operar pelo suborno e pelas promessas demagógicas, diante do completo 

desinteresse e total indiferença das forças vivas da Nação. 

[...] 

Restauremos a Nação a sua autoridade e liberdade de ação: - na sua 

autoridade, dando-lhe os instrumentos de poder real e efetivo com que possa 

sobrepor-se às influências desagregadoras, internas ou externas na sua 

liberdade, abrindo o plenário do julgamento nacional sobre os meios e os fins 

do Governo e deixando-a construir livremente a história e o seu destino. 

(VARGAS)66 

Apresenta-se então, o novo regime, para precaver da desordem e garantir os 

valores da nação brasileira. Getúlio Vargas abertamente expõe a necessidade de exercer 

maior poder na administração do país, tomando também como justificativas as 

conjunturas políticas de disputas e surgimento de novas tensões que desagregariam o 

governo, bem como fatores sociais e econômicos do período. 

Coroando o regime do Estado Novo Brasileiro, e não deixando dúvidas de seu 

caráter autocrático, é instaurada uma nova constituição, a Polaca, concebida a partir da 

constituição vigente na Polônia, a Constituição Polonesa de Pilsudski, totalitária e 

fascista, com traços latentes da Carta del Lavoro, bem como da Constituição Fascista 

Italiana, mantendo pontos convenientes da Constituição de 1934 (CARONE, 1976). 

                                                           
66 Texto retirado de A Nova Política do Brasil, volume V, da Biblioteca da Presidência da República. 

Disponível em: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/getulio-

vargas/vargas-a-nova-politica-do-brasil-vol-v/view. Acesso em: 26/02/2018, as 17:10. 

http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/getulio-vargas/vargas-a-nova-politica-do-brasil-vol-v/view
http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/publicacoes-oficiais/catalogo/getulio-vargas/vargas-a-nova-politica-do-brasil-vol-v/view
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Desta constituição abolem-se direitos civis e apresenta retrocessos nos direitos 

humanos, concentração de poderes executivos e legislativos nas mãos de Getúlio 

Vargas, que dali em diante governa por meio de decretos-lei, concede liberdade de ação 

à polícia política, permitindo a repressão e a perseguição de setores político-ideológicos 

da nação. 

 

2.4.1 REFORMAS DO ENSINO E LUTAS IDEOLÓGICAS – A EDUCAÇÃO DE 1930 - 1945 

 

A partir das mudanças políticas de 1930, o governo provisório tratou de criar e 

gerenciar dispositivos estatais para consolidar seu poder e buscou, para isso, garantir 

que fossem dadas as condições adequadas ao desenvolvimento brasileiro em diversos 

aspectos. A começar pela criação de pastas ministeriais específicas para a educação, 

cujo responsável, Francisco Campos, toma uma série de medidas, por meio de decretos, 

para reformar o sistema educacional brasileiro. 

Até o presente momento da história do Brasil, não havia políticas nacionais, mas 

apenas regionais, acerca da educação e da organização do ensino. A Reforma Francisco 

Campos foi, ao menos no papel, a primeira organização do ensino nacional, ainda que 

com muitas ressalvas, que buscou uniformizá-lo no sentido da demanda do país, ou seja, 

organização do ensino universitário, do ensino secundário e do ensino comercial. 

Assim como na seção anterior, há também uma ruptura nos debates político-

ideológicos em torno da educação com o advento do Estado Novo, a partir de então, 

baseadas nas leis orgânicas do ensino. Porém, o período do governo provisório (1930 - 

1934) e do governo constitucional (1934 - 1937) é marcado por três situações distintas: 

o movimento renovador, o monopólio educacional católico conservador e a reforma de 

Francisco Campos, que, apesar de estar paralelo ao debate político-ideológico, concedia 

muito mais espaço na legislação aos conservadores do que aos renovadores. 

 A reforma contribuiu para a formação das primeiras universidades brasileiras. 

Embora o ensino superior estivesse presente desde o século XIX, estas não eram 

integradas e organizadas em conjunto, sendo faculdades autônomas umas das outras. Na 

medida em que surgiam universidades pela junção de uma ou mais faculdades e escolas 

superiores, durante a década de 1930, efetivamente a primeira foi a Universidade de São 

Paulo, de 1934. Porém, a visão proposta constituía duas frentes: a da preparação para o 

exercício profissional e a atividade de pesquisa científica, tão necessária para a 

produção do conhecimento e difusão dos debates que iriam promover evoluções 

culturais. 

[...] apesar de ambos constarem da declaração de princípios da legislação, a 

universidade brasileira vem perseguindo, desde a sua criação, apenas os 

objetivos ligados à formação profissional, salvo raríssimas exceções. A falta 

de tradição de pesquisa deve-se, como já se assinalou, a fatores tais como a 

estratificação social, a herança cultural (que pesa fortemente na manutenção 
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de uma estrutura arcaica de ensino), a forma como tem evoluído a economia 

e, sobretudo, como se tem processado a industrialização. (ROMANELLI, 

2014 p. 135) 

 Sendo assim, o próprio processo de industrialização brasileiro é indiretamente 

responsável pela ausência de tradição de pesquisa, visto que, conforme os parques 

industriais se desenvolvem, mais mão de obra é necessária para suprir tal demanda. 

Igualmente, o acesso restrito às classes privilegiadas ao ensino superior, situação que se 

mantém parcialmente inalterada nos dias de hoje, em especial quando se tratam das 

“raríssimas exceções” de fomento à pesquisa, garante a produção de conhecimentos que 

não irão abalar as estruturas sociais, nem questioná-las. 

 Em relação ao ensino secundário, a reforma que buscava atingir o território 

nacional caracterizou-se pela elitização do currículo e pela cultura dos resultados, a qual 

obrigava os educandos a serem constantemente avaliados, promovendo o fracasso de 

quase metade destes, todo ano, com raras exceções. A alta gama de competências 

exigidas, como Português, Francês, Inglês e Latim, para línguas, tendo Alemão como 

disciplina facultativa, ciências humanas, ciências exatas, ciências biológicas, Desenho e 

Música, faziam dos educandos receptáculos da erudição do século anterior, sem levar 

em conta a necessidade de formação da classe trabalhadora, como previam os decretos 

da reforma. Em outras palavras, apesar da reforma, o ensino secundário ainda preparava 

os alunos das classes privilegiadas, que sobreviviam a este processo excruciante o 

ingresso à universidade: não havia espaço para a população não privilegiada. 

 Já o ensino comercial sofria com falta de articulação entre ele e o ensino 

primário, no processo de admissão. Da mesma forma, verifica-se esta falta de 

articulação e acesso em relação ao ensino superior, tendo em vista que poucos cursos 

não eram terminais, não garantindo acesso a nenhum curso superior. 

Dentre as críticas que se podem fazer à reforma do ensino comercial está 

aquela que também se faz à do ensino secundário: uma fiscalização e controle 

excessivos que centralizavam as decisões e que, determinando programas de 

forma minuciosa a partir do centro, tornavam rígida e inelástica a estrutura do 

ensino. (ROMANELLI, 2014 p. 142) 

 Por um lado, a Reforma Francisco Campos67 trouxe uma organização necessária 

ao ensino, visto que não existia sequer legislação e organograma funcional para 

universidades no Brasil. Por outro, foi uma reforma centralizadora, permitindo pouco 

espaço para a atuação dos docentes no processo de decisão e debate, poucas adaptações 

necessárias aos casos regionais, dada a cultura plural do território, e que órgãos criados 

para a fiscalização como o Conselho Regional de Educação encontrassem sérias 

dificuldades de exigir o padrão estabelecido, e portanto, assumindo um papel de 

carrasco à expansão e às inciativas desta. 

                                                           
67 A Reforma Francisco Campos é compreendida como um conjunto de 6 decretos publicados entre 11 de 

abril de 1931 e 14 de abril de 1932, que dispõem sobre o ensino no Brasil. Neste momento da 

pesquisa, não temos o foco de aprofundar a análise desta reforma, q qual já foi realizada com a devida 

profundidade por Romanelli, 2014.  
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 Enquanto a reforma buscava o equilíbrio entre a criação de um modelo 

necessário ao desenvolvimento e a rigidez necessária para a implantação do mesmo, 

tendeu à centralização. Esta tendência é reexperimentada nos dias atuais, como visto na 

seção 1, em que períodos de mudanças se fecham ao debate, promovendo-as 

independente do que os profissionais da área tenham como parecer, e, nestes casos, sem 

considerar uma expansão e democratização do sucesso escolar, mas a garantia da 

classificação e marginalização dos rejeitos, ainda que a máscara cosmética da reforma e 

das medidas seja a do desenvolvimento. Na medida em que o poder político, modelador 

da educação, volte ou continue com os setores conservadores, o ensino brasileiro 

continua a pautar-se na manutenção da hierarquia social, na divisão desigual de 

riquezas, na culpabilização do outro, do educando, e não do sistema opressor. 

 Segundo Romanelli, 2014, esta reforma foi incapaz de desconstruir a concepção 

de educação voltada para as carreiras liberais, não foi capaz de implantar o ensino 

técnico-científico e, por meio de suas concepções classificatórias e exigentes, garantiu 

altos níveis de fracasso escolar. Tais resultados advêm do perfil social da época que 

reunia em si a necessidade de mudanças e progresso, sem que a aristocracia abrisse mão 

do seu poder, caracterizando assim uma concepção ideológica autoritária. Situação 

semelhante se faz na atualidade, na segunda metade da década de 2010, em que as 

forças conservadoras juntam-se com a aristocracia para manutenção do poder político, 

e, portanto, do necessário recrudescimento educacional para garantir que a próxima 

geração continue alheia à vontade de transformações sociais, culturais e políticas, 

novamente, como visto na seção 1. 

 As disputas ideológicas deste período, até antes do Estado Novo, foram 

protagonizadas pelos movimentos renovadores e pelos segmentos católicos. Desde a 

República, em 1891, a Igreja se indispunha com o Estado, com a instauração do ensino 

laico, uma vez que a Igreja monopolizava a educação secundária no Brasil até então. 

Porém, este debate será retomado com mais detalhes, mais à frente, na seção 3, sob a 

análise documental. 

 O movimento renovador abertamente defendia, por meio da Associação 

Brasileira de Educação, a laicidade, a atuação estatal na educação e o acesso igual a 

ambos os sexos ao ensino. Graças às transformações na conjuntura brasileira, em 1930, 

os debates educacionais foram reaquecidos e o movimento renovador, já existente 

durante toda a década anterior, conquista efetivas reformas regionais realizadas com 

base nas concepções do movimento, o que feria a hegemonia do ensino católico. 

Naturalmente, os grupos se defrontavam e especialmente estes três aspectos do 

movimento, citados anteriormente, eram combatidos pelos setores conservadores 

religiosos. O que, para uns, era sinal de evolução e desenvolvimento, para outros, era 

sinal de subversão e uma ameaça à tradição civilizatória cristã. 

[...] As classes médias em ascensão reivindicaram o ensino médio, e as 

camadas populares, o ensino primário. Daí o por que o movimento renovador 

compreendeu que havia chegado a hora de o Estado assumir o controle da 
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educação e que, portanto, esta deveria ser gratuita e obrigatória, dadas as 

necessidades da nova ordem econômica em implantação. Mas a ala católica 

entendeu que a campanha em favor da escola pública, universal e gratuita 

redundaria no monopólio estatal da educação. Não entendeu ela que nem o 

Estado tinha condições materiais de implantar o monopólio, nem tinha a 

intenção de fazê-lo. A Campanha em torno da escola pública foi uma 

campanha que, crescendo de intensidade na época, visava, antes de tudo, à 

concretização de um dos princípios máximos do movimento: o do direito de 

todos à educação. Entendiam os reformadores que esse direito só poderia ser 

garantido, na sociedade de classes em que vivíamos, se o Estado assegurasse 

às camadas menos favorecidas o mínimo de educação compatível com o 

nível do desenvolvimento então alcançado. Daí a razão pela qual o ensino, 

sem se tornar monopólio do Estado, deveria também ser gratuito. Como 

ensino ministrado pelo Estado, numa sociedade heterogênea, ele só poderia 

ser leigo, a fim de garantir aos educandos o respeito à sua personalidade e 

confissão religiosa e a fim de evitar que a escola de transformasse em 

instrumento de propaganda de doutrinação religiosa. Por fim, entendiam os 

reformadores que o direito de todos significava a igualdade de direito do 

homem e da mulher às mesmas oportunidades educativas. Entendiam 

também que as diferenças que pudessem existir, quanto à ação pedagógica, 

só poderiam advir das naturais diferenças psicológicas dos indivíduos, seus 

interesses e aptidões. Essas diferenças, segundo as descobertas da ciência, 

não advinham da diferença de sexos. Nesse sentido, porém, eram 

intransigentes os católicos: confundiam eles uma questão essencialmente 

pedagógica com questão de ordem moral baseadas, evidentemente, em 

princípios sedimentados em hábitos de educação religiosa. (ROMANELLI, 

2014. p. 146) 

 Em outras palavras, os choques entre as duas forças não eram meramente 

ideológicos, mas também de caráter político, econômico e social. Dependendo dos 

interesses das classes brasileiras, em especial das conservadoras católicas, tais 

transformações deveriam ser minadas à exaustão, pois desconstruiriam a hegemonia 

católica de uma vez por todas no setor educacional. 

 A importância do “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, publicado em 

1932, historicamente, está além do movimento escola novista, uma vez que este não é 

um movimento homogêneo, dada as variadas vertentes do que se denominou enquanto 

“Escola Nova”. Em especial, para o Brasil, o manifesto dá um passo além, buscando 

reunir num único documento diretrizes para a ala mais renovadora da Associação 

Brasileira de Educação. Enquanto o manifesto coloca a educação como o pilar do 

desenvolvimento nacional, expõe as fragilidades educacionais do momento histórico do 

país, propondo um compromisso do educador de transformar a realidade do ensino por 

meio desta nova visão, tendo na educação a resposta para certos males estruturais do 

Brasil. Ao clamar pela atuação estatal, englobando toda a nação no sistema educacional, 

desconstrói a educação enquanto restrita às classes privilegiadas, e também chama a 

atenção para a necessidade de autonomia regional, adaptando o sistema e o processo à 

realidade local, pois certamente as condições de ensino e o público não são iguais em 

todo o território nacional, e ainda hoje não o são. 

 A constituição de 1937 marca não apenas uma ruptura política, com o advento 

do Estado Novo Brasileiro, mas diversas rupturas. Em sua generalidade, rompe com a 
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lógica de lutas ideológicas, abolindo-as em prol da unidade e centralidade do poder de 

Vargas, suscitando da mesma forma uma interrupção nos debates ideológicos presentes 

na educação. 

 Na prática, a Polaca manteve o controle do Estado sobre a educação68, de 

maneira diferente de como fundamentavam os renovadores, porém, com dois duros 

golpes aos seus ideais: a aproximação do Estado com a Igreja na forma do ensino 

religioso, o qual será tratado e analisado mais adiante nesta pesquisa, e a focalização do 

ensino comercial para as classes menos favorecidas. Neste aspecto, voltar o ensino 

comercial para as classes menos favorecidas não é apenas uma forma de massificar a 

classe trabalhadora alienada, mas descriminá-la (ROMANELLI, 2014). 

 Em primeiro lugar, as classes menos favorecidas necessitam de modelos 

educacionais emancipatórios mas medidas tomadas em 1937 tornam a educação destas 

classes restritiva. Da mesma forma, na atualidade, os incentivos ao empreendedorismo 

precoce, como observado na seção 1, buscam criar no ensino público, o qual atende em 

sua maioria os menos favorecidos, uma cultura de trabalhismo, ainda que não formal, 

ou seja, alienando o trabalhador do sentido do trabalho69. Este aspecto da educação atual 

também restringe o trabalhador, pois na aparência de oferecer flexibilidade de atuação, 

na verdade impede que ele possa atuar de maneira respaldada na lei, em que o Estado 

garanta sua dignidade de condições de trabalho. De outra forma, isso se dá em 1937, ao 

formar a massa trabalhadora, dentro de um único modelo, e, portanto, assumindo um 

caminho que aparentemente é o contrário do atual, porém com o resultado final 

semelhante: o surgimento de uma classe trabalhadora desprovida de seu papel político-

social de luta, fixada apenas em conquistar renda ao invés de direitos. Tanto em 1937 

quanto em 2017/8, como foi observado anteriormente na pesquisa, “ao lado da oferta, 

ou seja, do lado do Estado, existiu uma grande responsabilidade na orientação da 

escolha do tipo de educação feita pela demanda” (ROMANELLI, 2014. p. 156). 

 Mais do que interromper os debates ideológicos, a Polaca representa, também 

para a educação, a hegemonia do conservadorismo no Brasil, de forma irremediável, 

dado como são os regimes autoritários. A consolidação deste parâmetro, no qual o 

Estado regula, mas não assume funções, se dá com a Reforma Capanema, em 1942, 

realizada pelo então Ministro da Educação, Gustavo Capanema. 

 A Reforma Capanema e os decretos posteriores ao período Vargas, já em 1946, 

acabam denominados Leis Orgânicas do Ensino, conjunto de Decretos-lei que visaram 

reorganizar toda a estrutura de ensino, do ensino primário ao secundário, do industrial 

                                                           
68 Embora tenha se eximido do dever da educação, passando apenas à função de agir em prol da mesma, o 

que em si, substancialmente já caracteriza uma enorme ruptura com o compromisso firmado 3 anos 

antes. A obrigação é legada aos estados e municípios. 
69 Este processo distancia o trabalhador, o humano, da transformação da natureza para sua sobrevivência, 

como é originalmente a função social do trabalho, para a transformação da natureza em vistas de obter 

a nova urgência: riqueza, para complementar sua renda, e daí sim, garantir a sobrevivência. A 

diferença principal é a de que, no processo intermediário de produzir riqueza, há a exploração deste 

trabalhador. 
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ao normal. Em suma, as Leis Orgânicas promoveram adaptações do sistema educacional 

nacional ao momento e à conjuntura da época: naturalmente, as medidas propostas 

foram reflexos de uma sociedade sob autoritarismo. 

 Por exemplo, o ensino secundário retrocede em diversos aspectos solapando as 

conquistas dos renovadores em 1934, como, por exemplo, a coeducação. Neste caso, a 

orientação é a de que meninas sigam estudando em instituições exclusivamente 

femininas. Ou também, na formação de uma citada Juventude Brasileira70, onde 

meninos receberiam educação militar, vinculada à Educação Moral e Cívica, em 

consonância com os objetivos traçados pelo Ministério da Guerra. Também contribui 

para este retrocesso a manutenção do sistema avaliativo da Reforma Francisco Campos, 

rígida e classificatória. 

O sistema, portanto, vivia bem a contradição das estruturas de poder 

existentes: de um lado, ele se fundava nos princípios do populismo 

nacionalista e fascista e, de outro, ele vivia o retrocesso da educação classista 

voltada para a preparação de lideranças, e mantida em seu conteúdo literário, 

acadêmico, “humanista”, enfim. (ROMANELLI, 2014. p. 163) 

 O que se observa é que, assim como na atualidade, conforme o poder político vai 

se centralizando, impedindo a ação e o debate da população e do trabalhador nos 

processos de decisão, as quais passam a vir exclusivamente “de cima para baixo”, a 

aparência do ensino é a de “formação de lideranças”, que em ambos os casos não se 

concretizarão, pois, desta forma, o sistema está preparando arcabouços para a 

culpabilização individual pelo fracasso escolar, uma das medidas mais eficazes de 

manutenção do status e da pirâmide social, favorecendo assim os já detentores do poder. 

 O ensino primário, que ainda não havia recebido atenção especial por parte do 

governo federal, dada a sua predominância de organização regional desde o século XIX, 

enfim entra na esfera de controle do Estado; porém, após o governo Vargas, em 1946, já 

demonstrando o retorno à normalidade democrática, resgatando ideais e princípios 

renovadores em sua organização, embora a deficiência da lei em relação à realidade 

tenha dificultado a aplicação adequada das mesmas. Também entra na esfera da Lei 

Orgânica, o ensino normal, formador de professores do ensino primário. Presentes 

também desde o século XIX, centralizou diretrizes e descentralizou a administração do 

ensino (ROMANELLI, 2014), que, apesar de estarem num grau de desenvoltura mais 

interessante à demanda do país, em relação às demais formas de ensino, por terem sido 

administradas desde sempre pelos estados, não garantiam acesso ao ensino superior, 

salvo poucas exceções. 

 Por fim, quanto ao Senai e ao Senac, de 1942 e 1946, respectivamente, 

compreendem iniciativas que foram continuadas mesmo com o fim do governo Vargas, 

por conta dos interesses de formação da classe trabalhadora, tão necessária a um Brasil 

em processo de industrialização. Em parceria com a Confederação Nacional das 

Indústrias, no início de 1942 é criado o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial – 

                                                           
70 Assim como foram as Juventudes Fascista e Nazista. 
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Senai, enquanto ensino paralelo ao oficial, mantido pela própria confederação. 

Juntamente a essa medida, o incentivo de empregar aprendizes nas indústrias criou o 

nicho necessário para aquecer esta modalidade de ensino. 

Aos poucos, as empresas foram incentivadas a manter suas próprias instituições 

de ensino voltadas à formação profissional, e tal cultura se expandiu até a Confederação 

Nacional do Comércio, que atuou na criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – Senac, em 1946, dando continuidade ao projeto elaborado no governo 

anterior, nas mesmas bases do Senai. 

Entretanto, Romanelli, 2014, aponta para a existência e manutenção proposital 

de uma dualidade, a do ensino oficial e do ensino paralelo profissional, a qual era 

notadamente mais eficiente na formação de trabalhadores: 

Com o manter e acentuar o dualismo que separava a educação escolar das 

elites da educação escolar das camadas populares, a legislação acabou 

criando condições para que a demanda social da educação se diversificasse 

apenas em dois tipos de componentes: os componentes dos estratos médios e 

altos que continuaram a fazer opção pelas escolas que “classificavam” 

socialmente, e os componentes dos estratos populares que passaram a fazer 

opção pelas escolas que preparavam mais rapidamente para o trabalho. Isso, 

evidentemente, transformava o sistema educacional, de modo geral, em um 

sistema de discriminação social. (ROMANELLI, 2014. p. 174)  

Em suma, as conclusões que a autora encontrou foram as de que ambos os 

sistemas estavam aquecidos, porém por classes sociais diferentes. No ensino oficial 

secundário, por exemplo, estavam os educandos de classes sociais que não necessitavam 

do ingresso rápido no mercado de trabalho, pois suas condições financeiras o permitiam 

assim. Já os cursos mantidos pelo sistema Senai/Senac eram atrativos como alternativa 

ao ensino secundário das classes que buscavam formação rápida, uma vez que os cursos 

do ensino paralelo tinham duração semelhante ao do ensino secundário. Dessa maneira, 

era mantido o distanciamento entre classes, assim como a hierarquia, uma vez que, no 

processo final de formação, as classes formadas pelo sistema Senai/Senac eram 

empregadas pelas empresas mantidas pelas classes que possuíam ensino superior. 

  

 

2.5 COBRAS FUMANTES E O PARADOXO VARGAS 

 

Enviados além-mar para serem lançados no fogo 

Lutaram por um propósito com orgulho e desejo  

O sangue dos bravos eles dariam para inspirar 

Cobras Fumantes, sua memória vive.71 

 

                                                           
71 Sent over seas to be cast into fire / Fought for a porpouse with pride and desire / Blood of the brave 

they will give to inspire / Cobras fumantes, your memory lives. (Música: Smoking Snakes. Banda: 

Sabaton. Álbum: Heroes, 2014)  
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Com a guerra tomando proporções extracontinentais, o Brasil então se vê 

envolvido nesta conjuntura de forma irremediável. A política dúbia de Vargas angariava 

vantagens ao país de ambos os lados beligerantes. Porém, era necessária uma tomada de 

partido e o que se seguiu a ela provocaram contradições irreversíveis para o próprio 

presidente. 

O período de 1930 a 1940 caracterizou-se pela crescente participação da 

Alemanha no comércio exterior do Brasil. Ela se tornou a principal 

compradora do algodão brasileiro e o segundo mercado para o café. Foi 

sobretudo no setor de importações que a influência alemã cresceu. [...] As 

transações com a Alemanha eram atraentes não só para certos grupos 

exportadores como também para os que defendiam a necessidade de 

modernizar e industrializar o país. Os alemães acenaram sempre com a 

possibilidade de romper a linha tradicional do comércio exterior das grandes 

nações, oferecendo material ferroviário, bens de capital etc. (FAUSTO, 2015. 

p. 209) 

Acredita-se que a participação do Brasil junto aos Aliados deu-se apenas no 

decorrer dos acontecimentos de janeiro de 194272, quando a Política da Boa Vizinhança 

se fez valer como nunca, uma vez que, com a declaração de guerra dos EUA ao EIXO, a 

América seria conduzida junto para o conflito. 

Porém, o Brasil já se encontrava entrelaçado economicamente com os EUA 

desde 1939, quando o então Ministro das Relações Exteriores Osvaldo Aranha 

aproxima ambos os países por meio de missões diplomáticas realizadas junto a 

Roosevelt e sua base de governo. Os tratados EUA-BRASIL garantiram um imenso 

volume de capitais para, entre outras coisas, promover a construção da primeira 

siderúrgica em solo nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta 

Redonda – RJ73, e garantiu também a compra dos estoques de café brasileiro, que 

assombravam a economia do país desde a década de 1920. Em troca, o país garantiu aos 

EUA volumes enormes de exportação de recursos naturais, muito maiores que os 

enviados à Alemanha, antes do rompimento. 

 O fim das relações entre Brasil e EIXO trouxe a guerra para as águas do Oceano 

Atlântico. Enquanto o fluxo de minérios e demais riquezas naturais rumo à América do 

Norte se intensifica, fortalecendo as linhas de abastecimento indiretas74, forçam a 

                                                           
72 Referem-se aos seguintes eventos: 1º Congresso de Washington (entre os dias 22 de dezembro e 1º de 

janeiro), em que se estabelece a Declaração das Nações Unidas e a III Reunião de Consulta dos 

Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas (realizada na cidade de Rio de Janeiro 

entre os dias 15 e 28 de janeiro), culminando no rompimento do Brasil, e outros países da América, 

das relações com o EIXO. 
73 Siderurgia e metalurgia são consideradas atividades industriais de base, ou seja, por meio destas um 

país, no caso o Brasil, pode explorar suas riquezas minerais de forma autônoma e construir todo o tipo 

de estrutura fabril, peças, maquinário próprio e mercadorias. A construção da CSN foi considerada a 

independência industrial do Brasil e o primeiro incentivo ao desenvolvimento de seu setor secundário. 
74 Entende-se aqui por linhas de abastecimento indiretas aquelas que não estão destinadas aos soldados no 

front, mas aquelas que tem como destino as fábricas onde serão produzidos os materiais e ferramentas 

de guerra, como veículos, aviões, fardamento, armas e etc. 
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presença dos U-Boats75 no Atlântico Sul. 

A eclosão da Segunda Guerra Mundial foi mais importante do que a 

implantação do Estado Novo para a definição dos rumos da política externa 

brasileira. O bloqueio inglês levou ao recuo comercial da Alemanha na 

América Latina, mas a Inglaterra não tinha condições de se aproveitar deste 

vazio. Emergiu então com mais força a presença norte-americana. Antes 

mesmo de começar a guerra, Roosevelt já se convencera de que ela teria uma 

escalada mundial e envolveria os Estados Unidos. Essa perspectiva levou os 

estrategistas norte-americanos a ampliar o que consideravam o círculo de 

segurança do país, incluindo a América do Sul e, em especial, a região no 

nordeste brasileiro mais projetada para o oceano Atlântico. Os norte-

americanos se lançaram também a uma ofensiva político-ideológica ao 

promover, entre outras iniciativas, as Conferências Pan-Americanas em torno 

de um objetivo comum: a defesa das Américas, independente do sistema 

político vigente em cada país, sob o comando dos Estados Unidos. 

(FAUSTO, 2015. p. 210) 

 As sucessivas agressões dos U-Boats alemães e italianos aos navios da marinha 

mercante brasileira provocaram, ao longo de todo o conflito, o afundamento de 33 

navios76, provocando pouco mais de mil mortes, entre passageiros e tripulantes. Tais 

ataques se concentravam nas águas do Nordeste, próximo à costa, registrando o 

primeiro afundamento em 15 de fevereiro, apenas duas semanas após o rompimento das 

relações. Desta data até a declaração de guerra do Brasil ao EIXO, em 22 de agosto, ou 

seja, em apenas 7 meses, mais de 20 navios foram torpedeados pela frota submarina 

alemã e italiana, sendo que somente o U-Boat 507 é responsável por cinco 

afundamentos em apenas 40 horas. Diante de tal cenário, tais ações representaram a 

agressão decisiva para que o governo não encontrasse outra saída senão dar uma 

resposta contundente ao EIXO. 

 A presença das tropas brasileiras na primeira experiência bélica em solo 

estrangeiro europeu, além-mar77, é um grande marco na história das forças armadas do 

Brasil. FAB e FEB são integradas ao 5º Exército Americano, multinacional, na frente 

italiana de combate. Um veterano, Miguel Garofalo, relata, em sua narrativa, momentos 

vividos neste conflito. 

Miguel - [...] até que nós chegamos [na Itália] no dia 16 de Julho de 44, no 

dia... É, demoramos 14 dias, mas não é só isso. E o porto de Napoli tinha um 

navio alemão já com um emblema pra cima, num pico assim [gesto 

simbolizando o navio a pique] já afundado, e aquilo... Horror e tal, e o porto 

de Napoli estava repleto de gente, e nós vendo ali, né, por que tava tudo 

conversando. E nós descemos e nosso fardamento é igualzinho ao do alemão. 

Então começou lá o pessoal falar e tal “Tedeschi, tedeschi...”, que era o 

                                                           
75 U-Boot (Unterseeboot, do alemão, ou  Undersea Boat, do inglês, “barco submarino”), anglicizado por 

U-Boat. 
76 Das 35 embarcações brasileiras atacadas, apenas duas não afundaram: O Taubaté, sofreu ataque aéreo 

no mediterrâneo, próximo a Cairo, com apenas uma morte, sendo este o primeiro ataque sofrido. O 

Commandante Lyra, cargueiro, não afundou apesar do ataque à torpedo do submersível italiano 

Barbarigo. 
77 Compreende-se aqui que a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial não pode assumir 

tamanha relevância quanto o que se seguiu na Segunda Guerra, em que foi transladada uma divisão 

inteira, próximo a 25 mil operativos, para atuarem junto aos Aliados de forma incisiva. 
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alemão. E nós descemos fumando o charuto, o pessoal tudo olhava, né, 

aqueles italianos, e aquele charuto enjoava a gente, dava até ânsia de vomito, 

pegamos e jogamos fora. Ah, joga fora e os italiano tudo em cima, “para, que 

negócio é esse?”, então a gente percebeu. Percebemos. Então a gente ia 

distribuir, cortava o charuto no meio e dava um pedaço para cada um, e tinha 

um velhinho lá num canto que fazia: “Maledetto tedeschi...”[equivalente à 

dar uma banana], assim mesmo. Cheguei perto dele, que eu falo muito bem 

italiano e entendo bem, [...] falei “no siamo tedeschi, siamo brasiliano” e ele, 

“ma, brasiliano?”, “Si sou filho de napolitano”, que os meus pais vieram de 

lá. “Ma come? É filho de napolitani e vem guerrear contra patria del pai?”, 

“É, a pátria de meu pai é Itália, a minha é o Brasil, eu vim defender o Brasil.” 

Ai pego aquela amizade, [...] (GAROFALO, Miguel [Presidente da 

Associação dos Ex-combatentes do Brasil – Seção do Grande ABC] - Junho 

de 2010) 

Certamente, a chegada de soldados oriundos de muitas nações, algumas que não 

possuem relação direta com os acontecimentos da guerra, causa certa estranheza aos 

cidadãos italianos. Este primeiro choque entre eles, pois durante a Primeira Guerra os 

soldados beligerantes eram nativos europeus, evidencia o quanto a Segunda Guerra se 

diferencia: agora mundial, a guerra leva até o conflito soldados de diversas partes do 

mundo, por diversos interesses. 

Indianos, canadenses, sul-africanos, Resistência Francesa e os partigiani78, todos 

eram atrelados à guerra por questões coloniais ou domésticas, que os compeliam à luta. 

Não era o caso do Brasil, presente em solo europeu muito mais por questões 

econômicas construídas com a política externa de Osvaldo Aranha do que pela 

predileção ideológica de Vargas pelo fascismo, ou da admiração de parte dos altos 

oficiais do Exército Brasileiro pela Wehrmacht. 

Miguel - [...]Quando chegou na entrada do Brasil, que eu vi o cristo redentor, 

rapaz, eu chorava, despencar a chorar foi pouco, de ver. Aí chegar no Brasil e 

ao mesmo tempo pensar nos amigos que ficaram lá a tristeza era grande. Daí, 

fomos pro HCE [Hospital Central do Exército], no Rio de Janeiro. Chegamos 

lá, teve visitas de terças, quintas e domingos. Você pode acreditar em quem 

apareceu ali? 

Entrevistador – Quem? 

 

Miguel – Getúlio Vargas, com dois assessores dele, né. Na minha cama, ele 

chegou e falou “menino, o que aconteceu com você?”, eu mostrei “olha, aqui, 

esse daqui” [apontando para os ferimentos no antebraço e na perna] mostrei e 

tal, ele fala “você sabe que não fui eu quem mandou vocês pra guerra”, falei 

“é verdade”, “foi o Osvaldo Aranha”, “é verdade, e o senhor era à favor a 

Alemanha e a Itália, o Eixo”, ele falou “era verdade. Foi verdade mesmo, eu 

era mesmo. Sorte que o Brasil não foi [em auxílio às potências do Eixo], 

porque senão nós estávamos ‘roubados’”. (GAROFALO, Miguel [Presidente 

da Associação dos Ex-combatentes do Brasil – Seção do Grande ABC] - 

Junho de 2010) 

Apesar de toda a sua perspicácia com o público, de toda a sua capacidade de se 

manter no poder, a participação do Brasil junto aos Aliados provocou no governo de 

                                                           
78 Partisans. A guerrilha italiana anti-fascista. 
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Getúlio Vargas uma contradição irresistível: como seria possível manter uma 

governabilidade claramente baseada no fascismo totalitário, após a participação na 

guerra, vencendo-o em nome da liberdade e da democracia? 

Vargas se viu ameaçado pela participação brasileira na Itália. Os soldados 

brasileiros conviviam com situações trágicas decorrentes da guerra, capazes de 

confundir a mente dos mais resolutos e fazer questionar as convicções políticas de cada 

um deles. 

Miguel - [...] lá em Casoli tinha duas irmãs muito... uma cantava muito bem a 

outra tocava piano muito bem e elas cantavam pra gente ali, toda tarde. 

Cantavam pra gente. Tinha um dia ela não cantou, no outro dia ela não 

cantou, fomos lá na casa dela, batemos na porta, eu e o Penaquides, e o pai 

dela saiu, falei “o que se sucede com sua filha?”, “tá mala, tá doente”, 

“podemos entrar?”, “pode”, só que tava deitada e nóis entramo lá. Olhei pra 

ela, olhei pro Penaquides, disse “Penaquides, isso é fome”, o Penaquides 

falou “ah, num é”, “é”, falei “você fica aqui que eu vou buscar comida pra 

eles”. Fui lá falei “Mereque, você tem alguma coisa pra comer? Tem uma 

moça quase morrendo de...”, ele falou “num tenho agora, mas eu tenho um 

filão de pão, eu vou cortar os filão, pão com manteiga, e que serve com um 

negócio de chocolate”, e fiz isso. Levei. De tarde eu levei comida pra eles. 

No dia seguinte levei comida. Dois dias depois a moça levantou. Veio 

agradecer a gente e tudo, e dali nós fomos pra Barga. Quando nós saímos de 

Casoli pra ir pra Barga, que fomos marchando, que não era muito longe. Pai, 

mãe, as duas filhas e o noivo dela acompanharam a nós quase um quilômetro 

chorando. Isso, a gente ficava constrangido, e você... Poxa vida, eu ficava 

meio chateado com a guerra [...] (GAROFALO, Miguel [Presidente da 

Associação dos Ex-combatentes do Brasil – Seção do Grande ABC] - Junho 

de 2010) 

 

A FEB em si esteve em contato com nações democráticas, com os países 

satélites do Império Britânico, e puderam observar que, ainda que de formas variadas, as 

nações beligerantes, os Aliados, vivenciavam democracia, liberdade ideológica e 

segurança social e eram contra as formas fascistas de governo. 

Os pracinhas eram então portadores de uma contradição e carregavam consigo 

no uniforme por onde fossem: uma cobra fumando um cachimbo, representante da 

relutância de Vargas em declarar guerra ao EIXO, por razões políticas e ideológicas. 

Por este motivo, os praças da FEB eram conhecidos entre os Aliados como Cobras 

Fumantes. 

Para a continuidade de Vargas no poder, era necessário continuar a viver tal 

paradoxo. Ao mesmo tempo que é inegável que a participação da FEB em solo italiano 

poderia acarretar em consequências políticas drásticas com a sua volta ao Brasil. Para 

tanto, Vargas articula a dissolução da FEB ainda em solo italiano, de modo que cada 

operativo deveria retornar ao Brasil em suas antigas funções, o que significava que 

muitos deles não desembarcariam no Rio de Janeiro, e muitos voluntários voltariam à 

situação de desemprego. Tal ação impossibilitou qualquer mobilização dos operativos 

em reestabelecer a coerência na política brasileira provocada pela participação na 

guerra. 
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Soma-se a este outro fator pertinente. O processo de redemocratização, que já 

ocorria lentamente, intensificou-se com o embarque da FEB rumo à Europa, como 

levantado em pesquisa anterior: 

A presença do Brasil no grupo dos aliados concretizou ainda mais o processo 

de redemocratização, acelerando-o, tornando-o ainda mais necessário e 

iminente. Com isso, Vargas procura se adaptar às novas condições e prepara 

o terreno para as eleições presidenciais de caráter democrático, porém, 

usando-se de vários aparatos políticos, alguns ilegais, para garantir sua 

vitória, mas muitas destas manobras despertaram a atenção dos chefes 

militares do Brasil e sua preocupação com uma possível fraude. 

O contato com outras nações do mundo durante a frente italiana, com as 

tropas que faziam parte do 5º Exército dos EUA, nações estas que possuíam 

regimes democráticos, provocaram um sério choque de ideologias entre as 

porções pró-varguistas, enquanto que foram responsáveis também por 

alimentar as aspirações de muitos membros da FEB de baixas patentes, que 

seriam normalmente de origem mais humilde e por esta razão sentiam os 

efeitos do regime do Estado Novo com mais força, dessa forma sendo 

naturalmente contra o Regime Vargas. (AGUIAR, 2016) 

Porém, a deposição de Vargas por membros das Forças Armadas não o afastou 

da política. Ainda que a deposição ocorresse devido ao temor de que não houvesse 

novas eleições, Vargas pôde concorrer ao cargo de senador pelo Rio Grande do Sul, 

ocupando o cargo entre 1946 e 1951, até o seu retorno à presidência. Em mais uma 

astuta manobra política, apoia o candidato Eurico Gaspar Dutra, um dos maiores 

defensores da redemocratização, pela sua aproximação ideológica aos EUA, para o 

cargo de Presidente da República. 

 

 

2.6 “COMED REPÚBLICA” – RESISTÊNCIA E ESPERANÇA 

 

[...] se permitirmos que somente uma 

geração, somente uma geração, cresça 

livre na Espanha, então nada poderá 

tomar sua liberdade. Nada lhes poderá 

roubar este tesouro. ” 79 

 

Naturalmente, a historicidade costuma considerar, enquanto uma das causas da 

Guerra Civil Espanhola, a existência de “duas Espanhas” dentro de uma. Certamente, a 

Espanha da década de 1930 é um país de muitos contrastes. Porém, estes contrastes não 

são heterogêneos tão cedo os eventos do conflito se desencadeiam. A Espanha de que 

falamos está se reconfigurando após os eventos da Grande Guerra e da Revolução 

Russa, e estes eventos implicam no surgimento de movimentos democráticos de massa, 

                                                           
79 Dom Gregorio (Fernando Fernán Gómez), em A Língua das Mariposas, 1999, de José Luis Cuerda. [si 

conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá 

arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro.”] 
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como o socialismo. 

Campo e cidade caminhavam em passos distintos para caminhos opostos: 

enquanto o primeiro concentrava terras e privilégios nas mãos dos latifundiários, o 

segundo está em aberto crescimento, tal como Madri e Barcelona, que agora constituem 

centros industriais, urbanos e financeiros. A Igreja Católica tinha estreita relação com a 

população do interior rural da Espanha, provendo suporte financeiro ao camponês. 

Porém, nos centros urbanos, sua influência se enfraquecia, por defender a propriedade, a 

qual oprime o operariado e os pobres. 

Em 1930, o advento de uma segunda República na Espanha conta com o apoio 

dos socialistas, única corrente política efetivamente organizada na Espanha do início da 

década. Contudo, as reformas propostas pelos socialistas, que em si já eram proezas a 

serem realizadas com o tempo, paciência e investimento para serem efetivadas, 

esbarraram em poderosos obstáculos. 

A Igreja na Espanha, profundamente maniqueísta, fez oposição a qualquer forma 

de mudanças sociais propostas pela República, demonizando-as. As classes médias 

conservadoras sentiam-se ameaçados pelas restrições de culto e símbolos provenientes 

da secularização do poder republicano80. A “casta” militar, de tradição guerreira, 

orgulhosa, imperialista e salvacionista, se descontentou profundamente com a tentativa 

de subordinação ao governo republicano e, por consequência, o fim de sua 

superioridade em relação ao próprio povo. 

Como se estas dificuldades não bastassem, a própria esquerda espanhola não era 

homogênea como a ultradireita que surgiria nos anos seguintes. Enquanto a esquerda 

detinha o poder político, fazer valer suas reformas, efetivá-las, era tarefa que dependia 

muito mais do poder econômico-social, que estava nas mãos da direita, dos 

proprietários81.  

Grande exemplo deste conflito, quando grandes proprietários não concordaram 

com as medidas de redistribuição pronunciadas pelo governo, recorreram ao boicote 

sistemático do plantio. Dadas as dificuldades e lentidão de efetivar as reformas, disputas 

ideológicas e econômicas tomaram tons de vingança pessoal, especialmente no sul rural. 

Comed República!82 Era escutado dos ricos e latifundiários, defensores da propriedade 

privada, para os pobres, esperançosos pelas reformas socialistas republicanas. 

[...] Nesse estágio, tendo falhado a política direitista ortodoxa, a Espanha 

reverteu a uma forma política em que fora pioneira, e que se tomara típica do 

                                                           
80 Apesar do afastamento entre religião e Estado já esperados, as mudanças afetaram a cultura católica 

desta população, como proibir procissões religiosas, tocar dos sinos da igreja, e demais interferências 

e festas de santos ou até mesmo nos locais de peregrinação relacionados à aparições da Virgem Maria. 
81 Revisitamos o conflito que se apresenta toda democracia de massa do século XX: poder político versus 

poder econômico; a força da mudança versus a força conservadora; o entusiasmo do novo versus a 

defesa cega e temerosa do velho. E por temeroso, refere-se ao uso do medo e do ódio, anti-

intelectuais, para a garantia da ordem seja política, econômica ou social. Este certamente é um embate 

que poucos países puderam contornar, conciliar, sequer superar, até os dias de hoje. Quanto ao ódio e 

o medo usados pelas forças ultraconservadoras ainda hoje, será objeto de debate futuro neste trabalho. 
82 Do espanhol: Coma a República! 
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mundo ibérico: o pronunciamiento, ou golpe militar. Mas do mesmo modo 

como a esquerda espanhola se via olhando para o frentismo popular do outro 

lado das fronteiras nacionais, também a direita espanhola sentia-se atraída 

para as potências fascistas. Isso não se dava tanto através do modesto 

movimento fascista local, a Falange, quanto da Igreja e dos monarquistas, 

para os quais pouca diferença havia entre liberais e comunistas, todos 

igualmente ateus, não havendo, portanto, possibilidade de acordo com 

qualquer deles. A Itália e a Alemanha esperavam extrair algum proveito 

moral e talvez político de uma vitória da direita. Os generais espanhóis que 

começaram a tramar a sério um golpe após a eleição precisavam de apoio 

financeiro e ajuda prática, que negociaram com a Itália. (HOBSBAWN, 

1995, p. 159) 

Diante deste cenário, os militares espanhóis no Marrocos conseguem agir. E no 

dia 17 de julho do ano de 1936 iniciam o levante no Marrocos, que se espalha pela 

Espanha no dia seguinte. A rebelião teve êxito no campo, conservador, e fracasso nos 

centros urbanos, favoráveis à República. 

Essa dicotomia se apresenta também na educação da época: em A Língua das 

Mariposas, 1999, Dom Gregório é um professor, republicano, muito diferente do que 

Moncho (uma criança às vésperas de iniciar seus estudos) esperava. A personagem 

apresenta uma visão educacional divergente da tradicional, defendendo o prazer pelo 

conhecimento, ao invés da submissão a ele, por meio de uma abordagem humana entre 

educador e educando, e não doutrinária. Acima disso, apresenta a tensão provocada por 

esta postura em relação à sociedade da época, especialmente nos campos espanhóis, 

fortemente conservadores, de considerarem as ideologias liberais, como o comunismo, o 

anarquismo e o ateísmo, como escória. 

Com o início do conflito, o terror instaurado pelos rebeldes faz com que a 

população, temendo o mesmo destino dos republicanos, incluindo Dom Gregório, aja de 

forma contrária aos valores apresentados pelo professor. Logo, o processo político-

ideológico de dominação executado pelos rebeldes é forte o bastante para submeter 

todas as pessoas da vila de Moncho de forma assustadora. 

[...] a Escola (mas também outras instituições de Estado como a Igreja ou 

outros aparelhos como o Exército) ensinam «saberes práticos» mas em 

moldes que asseguram a sujeição à ideologia dominante ou o manejo da 

«prática» desta. Todos os agentes da produção, da exploração e da repressão, 

não falando dos «profissionais da ideologia» (Marx) devem estar de uma 

maneira ou de outra «penetrados» desta ideologia, para desempenharem 

«conscienciosamente» a sua tarefa. (ALTHUSSER, 1980. p. 22) 

O que representa a figura de Dom Gregório: um desvio da estrutura estatal, dos 

“moldes que asseguram a sujeição à ideologia dominante” proposta pelos rebeldes. E 

pelo asco e prerrogativa de que esta forma de educação pudesse tornar os espanhóis, 

“finalmente livres”, inclusive do temor pelo totalitarismo, fez-se necessário sanear a 

Espanha em vários aspectos. Um deles é, certamente, a educação. Pois, para moldar as 

estruturas do estado franquista, foi necessário submeter a educação ao modelo de 

formação almejado para os futuros cidadãos, avessos às ideologias educacionais que não 

se prestassem ao proselitismo estatal. 
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Aos poucos, torna-se mais clara a característica marcante da Guerra Civil 

Espanhola: o choque entre culturas. Não simplesmente entre governos, formas 

econômicas e ideais políticos e tendências seculares ou religiosas. O choque de culturas 

que se observou neste conflito, ainda em sua fase inicial de caráter interno, rege as 

grandes dúvidas e temores presentes no imaginário social de todo o século XX, a defesa 

de determinados modos de vida, das identidades de grupos sociais. 

Neste sentido, a guerra civil europeia [a Segunda Guerra Mundial], tal como 

a espanhola, era uma guerra entre culturas. Assim como a violência dos 

rebeldes na Espanha voltava-se contra os diferentes, dos pontos de vista 

social, cultural e sexual, e a violência praticada em outros lugares da Europa 

pela direita radical tinha os mesmos alvos. Era uma forma política que por 

toda a parte derivava do choque frontal entre os valores e modos de vida – 

rural contra urbano; tradição contra modernidade; hierarquia social fixa 

contra modos de política igualitários e mais fluídos -, as mesmas tensões que 

então irrompiam na Espanha. (GRAHAM, 2013, p. 56) 

Mas a República, em seu cerne, fundamentada em parâmetros democráticos, 

seculares, civis, de estado de direito, de liberdade e justiça, não poderia tolerar que fosse 

maculada pelo descontrole e desespero. Aqui se encontra o maior mérito da República: 

o de lutar não apenas contra as forças de Franco, e o exército rebelde contra os 

falangistas e carlistas, mas, principalmente, o de lutar contra a ruptura de seus próprios 

ideais. Exemplo mais claro desta fidelidade aos princípios foi o do funcionamento do 

Poder Judiciário: a República manteve as garantias constitucionais ao povo por todo o 

conflito, e apesar dele, sendo esta uma de suas demandas prioritárias, por mais difícil 

que fosse garanti-los. No caso dos rebeldes, o Poder Judiciário tornou-se parte da 

estrutura de submissão popular e terror. 

A estratégia republicana era a de resistir de todas as formas até o fim, até 

esgotarem as reservas de ouro e os créditos, mantendo elevada a condição psicológica 

dos seus integrantes e combatentes, apesar das privações e dificuldades gerais. 

A República não recebeu apoio da Grã-Bretanha, nem da França. Buscavam 

evitar agressões internacionais nazifascistas, investimentos arriscados, por parte dos 

britânicos e se indispor com setores conservadores, hostis à República Espanhola, mas 

amistosos às reformas sociais que ocorriam na França de Léon Blum. A ajuda recebida 

da URSS, por menor que fosse em relação à recebida pelos rebeldes, era fundamental. 

Somam-se, ao pouco volume, as dificuldades de transporte dos bens até lá. A URSS, 

potência terrestre, não dispunha de marinha mercante para arriscar nessa empreitada. 

A república continuava a se portar como uma democracia em guerra e buscava 

reorganizar seu exército. Para tal, seus ideais foram levados a cabo por meio de medidas 

certeiras, da nutrição cultural e do fortalecimento da nação republicana, tão necessárias 

para sua sobrevivência. 

Com a finalidade de construir o exército da República, muitos jovens foram 

incentivados a sair do meio rural e receber instrução militar. Paralelamente, 

desenvolveram-se campanhas de saúde, alfabetização e noções elementares 

de cálculo. Em um país como a Espanha, com níveis muito baixos de 
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educação entre a população do campo, essas campanhas foram fundamentais 

no processo de construção da nação. Mais uma vez, o papel dos comissários 

políticos foi crucial. Da intensa experiência na linha de frente – a 

participação comum nas batalhas, a camaradagem e o sofrimento 

compartilhado – surgiu uma identidade republicana específica entre muitos 

combatentes que não tinham filiação política anterior à guerra.
83

 (GRAHAM, 

2013, p. 69-70) 

As Brigadas internacionais, arregimentadas pela URSS para servir na Espanha, 

eram grupos curiosos: gente de toda parte da Europa, e inclusive da América, lutavam 

mais contra o fascismo do que a favor do socialismo. Uma pluralidade e união étnica até 

então sem igual. A convivência entre as nacionalidades produziu um espírito de luta 

ímpar, tão forte quanto o próprio exército republicano.  

[...] a Guerra Civil Espanhola antecipou e moldou as forças que iriam, poucos 

anos depois da vitória de Franco, destruir o fascismo. Antecipou a política da 

Segunda Guerra Mundial, aquela aliança única de frentes nacionais que ia de 

conservadores patriotas a revolucionários sociais, para a derrota do inimigo 

nacional e simultaneamente para a regeneração social. (HOBSBAWN, 1995, 

p. 162) 

Enquanto choque cultural, o conflito abre uma frente de luta inédita. Durante a 

guerra, grandes artistas produziram em Madri, refletindo, denunciando e abrindo 

caminho para o uso de propaganda de guerra e a cobertura por fotomontagem, ainda 

pouco utilizadas anteriormente em outros conflitos, salvo exceção da Grande Guerra. O 

que se produziu neste período levou todas estas tendências a um novo patamar. Tornou-

se imprescindível manter o espírito elevado, chocando e conscientizando o republicano 

de todas as formas e constantemente, para garantir a resistência permanente. 

84 85  
86 

Os rebeldes, ao contrário da república, receberam ajuda imediata de Hitler e 

                                                           
83 Um dos cartazes mais célebres destas campanhas dizia: “O analfabetismo cega o espírito. Soldado, 

educa-te.” 
84 Disponível em: https://kantoximpi.blogspot.com.br/2010/05/cartazes-republicanos-da-guerra-civil.html. 

Acesso em 30/12/2017. 
85 Disponível em: https://kantoximpi.blogspot.com.br/2010/05/cartazes-republicanos-da-guerra-civil.html. 

Acesso em 30/12/2017. 
86 Disponível em: https://kantoximpi.blogspot.com.br/2010/05/cartazes-republicanos-da-guerra-civil.html. 

Acesso em 30/12/2017. 
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Mussolini. Porém, ainda que, de início, apoio fosse modesto, temendo retaliações 

britânicas. Com a segurança de que isso não iria acontecer, o apoio militar, tanto em 

armamento quanto em superioridade aérea, se intensificou. Soma-se a este fator, a ajuda 

nazifascista recebida, um outro, mais nefasto, de origem ideológico-cultural defendido 

por Franco. 

Todas as forças que compunham [o franquismo]87 rejeitavam de maneira 

explícita a democracia parlamentar, e o Estado de direito como sintomas vis 

da era liberal. Mas ao contrário dos conservadores tradicionais, os franquistas 

não consideravam essas coisas como formas políticas externas que se pudesse 

simplesmente proibir. Em vez disso, pensavam que elas já se haviam 

incorporado a uma grande parte da população espanhola; em uma palavra, 

que essa população já havia sido “contaminada”. O problema não era mais o 

corpo político, mas o corpo biológico da “nação” e seu controle total. Nisso 

consistia a estratégia militar de Franco: a colonização interna da metrópole a 

fim de destruir a nação/cultura republicana “alienígena”. O regime de Franco 

erigiu seus objetivos e práticas políticas sobre essa crença fundamental, a 

necessidade de purificação – o que, por definição, significava que teria que ir 

muito mais longe do que uma ditadura tradicional para remediar o 

“problema”. (GRAHAM, 2013, p. 98-99) 

Tal crença desencadeou um dos períodos mais obscuros da história espanhola e 

humana, inaugurando então uma nova modalidade de atrocidade cometida em tempos 

de guerra, até os dias de hoje: o bombardeamento de alvos civis88. Urbanização e 

industrialização são fenômenos intrínsecos da sociedade humana. Tais processos, 

ligados, dão origem aos centros de produção de bens de consumo que abastecem 

famílias e soldados em época de guerra. As cidades representavam a luta pela liberdade: 

antifascistas, democráticas, liberais e o abastecimento de toda a república, civil e em 

luta. Na visão de Franco, os lugares mais “contaminados”. 

“Ir muito mais longe” implicava em, sistematicamente, prender os republicanos, 

torturá-los, castigando o corpo e a mente, e, após isso, executá-los, a fim de sanar o 

corpo biológico espanhol. Tratamento recebido com poucas diferenças entre soldados, 

milicianos e brigadistas, todos sumariamente descartados (GRAHAM, 2013). De 

maneira trágica, cidades começam a ser bombardeadas, enquanto as perdas humanas 

provocadas criaram contradições praticamente irreconciliáveis para o franquismo, como 

o de atacar a própria população espanhola, ainda que republicana, de forma a esvaziar o 

ideal de salvacionismo dos africanistas rebeldes. 

                                                           
87 No original: Todas as forças que o compunham rejeitavam... 
88 Em minhas memórias de estudante no Ensino Médio, um professor certa vez disse algo que se 

assemelhava a isto: “Em caso de guerra, a primeira coisa que eu faria seria me alistar. Estar no front é 

mais seguro que estar nas cidades.” Num primeiro momento estranhei esta declaração. Porém, basta 

assistir os telejornais que mostram a intervenção americana no mundo árabe, Afeganistão, Iraque, 

Síria, entre outros, para compreender. Outra seria lendo C.S.Lewis, cujo Crônicas de Nárnia narra o 

envio de crianças para as áreas rurais da Inglaterra, para que fossem poupadas dos bombardeamentos 

constantes às zonas industriais e urbanas. Certamente, logo após a Guerra Civil Espanhola, a Segunda 

Guerra Mundial devastou a Europa urbanizada, numa magnitude ainda não vista pela humanidade. 
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89 

O mural Guernica, produzido por Pablo Picasso em 1937, foi uma resposta ao 

bombardeamento ocorrido na cidade de mesmo nome90. Este mural é uma crítica 

enfática e profunda, ao relatar o desespero e o desamparo de todas as vidas afetadas 

pelos bombardeios91. Pablo Picasso exerce função fundamental em denunciar com sua 

arte cubista essa forma de violência, e todas as outras. Até então, a sociedade civil não 

presenciara a violência em sua forma mais crua, visceral. Guernica foi apenas uma entre 

tantas cidades bombardeadas pelos aviões italianos e alemães. 

Em meio às atrocidades cometidas pelos rebeldes e ao afastamento da 

República, o catolicismo enfrentou momentos delicados na Espanha. 

Em contraste com a Igreja Católica da Espanha [a qual via no franquismo 

uma oportunidade de derrotar a República, e seus valores], o Vaticano tinha 

que agir com mais cautela. Suas simpatias tendiam para a causa franquista, 

mas a Igreja Romana tinha de levar em conta o destino dos católicos no 

território republicano. Um aspecto ainda mais importante nos cálculos do 

Vaticano era o dano potencial à credibilidade do catolicismo se a sua força na 

Espanha chegasse a ser percebida como resultante da conquista militar 

franquista. “Vencereis, mas não convencereis”: o dilema da Santa Sé está 

contido nessa frase do filósofo católico Miguel de Unamuno, que a 

pronunciou em outubro de 1936, em desafio ao exultante grito de guerra dos 

rebeldes, “Viva a morte!”. (GRAHAM, 2013, pp. 97-98) 

Apoiar o franquismo que buscava “limpar” o republicanismo em sua raiz 

cultural era uma forma de garantir os interesses da Igreja na Espanha, a qual perdera 

                                                           
89 Disponível em: http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica. Acesso em 20/12/2017. 
90 O ataque à Guernica ocorreu em 26 de abril de 1937. Já o mural ficou pronto em 4 de junho, do mesmo 

ano, após 35 dias de trabalho. 
91 Diversas fontes apontam que o bombardeio ocorreu numa tarde de segunda, dia de mercado, com a 

praça central da cidade cheia de pessoas e animais. Após a primeira carga de bombas, as pessoas 

saíram das suas casas e esconderijos para ajudar os feridos e encontrar os mortos em meios aos 

escombros e destruição. Após isso, uma segunda carga de bombas foi despejada, para eliminar mais 

alvos civis. Já os relatos pessoais do marechal alemão Wolfram von Richtofen contestam esta 

afirmação, alegando que Guernica já estava sendo atacada por tropas em terra quando os aviões se 

aproximaram, e que, por conta dos incêndios já existentes, não houve prioridade de alvos durante o 

bombardeio. 
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influência e suporte financeiro gradativo das autoridades. Já cuidar do destino dos 

católicos envolvia uma diplomacia sem precedentes, como tentar negociar mais de uma 

vez com Franco em favor dos bascos, sem sucesso, durante 1937, e estabelecer relações 

diplomáticas entre Vaticano e Espanha Franquista no ano seguinte. 

Diante da encíclica papal Com Ardente Preocupação92, a qual denunciava o 

nazismo em seu caráter ateísta e racista, provocou situações delicadas 

diplomaticamente, e potencialmente catastróficas, tanto para Mussolini quanto para 

Franco. Dessa forma, o nazismo não conseguiu a penetração ideológica que pretendia na 

Espanha, dada a importância estratégica que a Igreja Católica da Espanha conferia ao 

franquismo, ambos ultraconservadores, seja na ideologia salvacionista dos africanistas, 

seja no maniqueísmo exacerbado e avesso à nova ordem social republicana. 

[...] a questão do catolicismo dificultava a aproximação ideológica entre o 

franquismo e o nazismo. O nazismo era novidade porque sua vanguarda mais 

radical procurava levar a sociedade alemã (e europeia) “purificada” além das 

lealdades às igrejas – católicas e outras -; seu desejo, na realidade, era levar a 

sociedade europeia a ultrapassar o fundamento ético da própria religião 

judaico-cristã. Mas a Igreja católica era a aliada mais importante do 

franquismo na missão de “purificação”, na imposição de disciplina aos 

corpos e às mentes. Nenhum grupo, nem mesmo o setor da Falange mais pró-

nazista, sequer sonhava em descartar a religião. (GRAHAM, 2013, p. 100) 

Por fim, a República não foi propriamente derrotada por Franco, em abril de 

1939, ainda que militarmente apoiado pelos italianos e alemães, mas pelos embargos, 

pela ausência de apoio internacional, pelo efeito cumulativo das demandas não 

cumpridas junto à população da Catalunha e de Madri, o desespero do povo e o desacato 

dos oficiais em resistir por mais tempo. 

Com a invasão de Franco na Catalunha, ocorreram migrações em massa para a 

França. Ao final de março de 1939, os comandantes da quinta coluna em Madri se 

rebelaram contra o governo de Negrín e acabaram com a guerra. Após centenas de 

milhares de mortos, soldados foram arrebanhados para campos de internação 

administrados por franquistas. A frota republicana fugiu para o norte da África, apenas 

para serem rendidos pelos franceses e entregues diretamente para Franco. Derrota Total: 

[...] E o avanço gradual, mas aparentemente invencível, do lado nacionalista, 

a derrota e morte previsíveis da República, apenas tomavam mais 

desesperadamente urgente forjar a união contra o fascismo mundial. Pois a 

República espanhola, apesar de nossas simpatias e da (insuficiente) ajuda 

recebida, travou uma ação de retaguarda contra a derrota desde o início. Em 

retrospecto, fica claro que isso se deveu à sua própria fraqueza. Pelos padrões 

das guerras do século XX, ganhas ou perdidas, a guerra republicana de 1936-

9, com todo o seu heroísmo, teve um desempenho ruim, em parte porque não 

usou seriamente aquela poderosa arma contra forças convencionais, a 

guerrilha — uma estranha omissão num país que deu nome a essa forma de 

guerra não convencional. Ao contrário dos nacionalistas, que tinham uma 

direção militar e política única, os republicanos continuaram politicamente 

divididos, e — apesar da contribuição dos comunistas — não conseguiram 

                                                           
92 Do original, Mit Brennender Sorge. 
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formar uma vontade militar e um comando estratégico únicos, ou só tarde 

demais. O melhor que podia fazer era de tempos em tempos repelir ofensivas 

potencialmente fatais do outro lado, prolongando assim uma guerra que podia 

muito bem ter terminado em novembro de 1936 com a tomada de Madri. 

(HOBSBAWN, 1995, p. 161) 

Dizem muitos historiadores que a República na Espanha fracassou. Em todos os 

aspectos, enfrentou uma época de instabilidades internas e externas. Em muitos 

aspectos, ela não pôde alcançar seus objetivos de transformação social. Em alguns, ela 

foi impedida de tal. Em um aspecto, ela obteve amplo sucesso: ela existiu. E resistiu. O 

significado de sua existência e os dilemas que enfrentou transcenderam o seu tempo. 

 

 

 

2.7 SEGUNDA GUERRA MUNDIAL – UMA PERSPECTIVA HUMANA 

 

Uma manhã eu me levantei, 

Querida tchau, querida tchau, querida tchau, 

tchau, tchau! 

Uma manhã eu me levantei, 

E me deparei com o invasor 

Ô resistente, me leve embora, 

Querida tchau, querida tchau, querida tchau, 

tchau, tchau! 

Ô resistente, me leve embora, 

Pois eu sinto a morte chegar 93 

 

Épocas de guerra são responsáveis por revelar, e ressignificar, o pior e o melhor 

do ser humano. É um momento de crise, política, econômica, social, existencial, ou seja, 

um rompimento irreversível com o passado em direção a um futuro incerto, muitas 

vezes trágico. Naturalmente se dá registrando o pior da humanidade. Atrocidades, 

opressão, angústia, a morte metafórica e literal. E é muito necessário que se faça isso, 

primeiramente para registrar a tragédia humana que é a guerra, se prestando assim às 

próximas gerações a tarefa de evitá-la e a aprender tudo o que for possível com ela. 

Num segundo plano ficam as atrocidades cometidas pelos vencedores, poucas 

vezes registradas devidamente na História e muito menos veiculadas no ensino aos 

jovens. Um contraponto para se conscientizar que, em guerra, não existe o maniqueísmo 

que separa bons dos maus. E desmistificar este maniqueísmo militarista é estritamente 

necessário para se compreender as verdadeiras fundamentações de uma guerra. 

Bella Ciao, uma canção de labor que representa a migração sazonal para os 
                                                           
93 Do original, em italiano [Una mattina mi son alzato, / o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! 

/ Questa mattina mi son alzato, / ed ho trovato l'invasor. / O partigiano, portami via, / o bella, ciao! 

bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! / O partigiano, portami via, / che mi sento di morir.] 
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arrozais italianos, foi ressignificada ao decorrer da Primeira Guerra Mundial, enquanto 

símbolo trágico contra a guerra, quando se percebe a magnitude do evento. Tornou-se 

então maior, com o passo da Segunda Guerra Mundial, representando a fibra dos 

partigiani, hino da Resistência Italiana. Mais tarde, a canção é adotada por resistentes 

eslavos, espanhóis, ingleses, pelos soviéticos e assim por diante. Impossível dissociar a 

guerra internacional com a guerra civil que acontecia em cada território invadido pelo 

Eixo. A consciência, assim como se revolveu em Marc Bloch, atingiu cada cidadão à 

sua forma, urgindo para a ação, para o fim da passividade. E, em muitos locais, para o 

enfrentamento do invasor por meio da sabotagem, da desobediência, do confronto 

armado paramilitar, e, acima de tudo, resistente. A Segunda Guerra Mundial foi um 

confronto maior do que aquele que envolve exércitos. Ele envolveu mulheres, crianças, 

idosos. Pessoas comuns, com vidas ordinárias, que se viram no dever de realizar o 

extraordinário, de lutar e morrer pela liberdade. 

A ocupação alemã da Europa e a nova ordem nazista, em que imperavam a 

tirania e o terror, acenderam o pavio da resistência em vários países. Mas foi 

na França dividida que esse movimento teve início, no verão de 1941. O 

governo colaboracionista de Vichy, capitaneado pelo marechal Henri-

Philippe Pétain, contribuiu muito para o fortalecimento dos resistentes, que se 

opunham à cassação das liberdades civis e à perseguição generalizada aos 

opositores do regime. Em princípio dispersos, surgidos de inciativas isoladas, 

os partisans sentiram a necessidade de se unir para traçar uma estratégia em 

comum que pudesse ser aplicada nacionalmente. 

Na zona ocupada, várias organizações foram perseguidas pela Gestapo, a 

polícia política alemã, e perderam seus chefes. [...] Na zona livre, a luta se 

restringiu à propaganda até novembro de 1942, quando foi ocupada pela bota 

nazista. Erma comuns nessa época os jornais mimeografados, que 

desapareciam e ressurgia com novo nome (Défense de France, L’Homme 

Libre) e pregavam a mesma coisa: resistir é preciso. 

Os principais grupos da zona livre eram o Combat, dos democratas-cristãos e 

ex-soldados Henry Frenay e Georges Bidault; o Franc-Tireur, formado por 

jornalistas e cujo líder, March Bloch, seria morto pelos alemães; e o 

Libération-Sud, chefiado por Emmanuel d’Astier, que recrutava seus 

membros entre sindicalistas, socialistas e comunistas. Esses últimos teriam 

papel decisivo na resistência francesa, principalmente depois que Adolf 

Hitler invadiu a União Soviética, em junho de 1941. O grupo formado por 

eles, Franc-Tireurs et Partisans (FTP), eram verdadeiras forças armadas 

especializadas em sabotagens e atentados. (ALMANAQUE ABRIL, 2005c, 

pp. 57-58) 

A escalada da guerra resultou em um conflito potencialmente transformador, 

pois convergiam a ela os anos e décadas anteriores, os atritos ideológicos, políticos e 

econômicos carregados de posturas e gestões antigas, bem como as novas possibilidades 

vigentes, as antigas rivalidades: o derradeiro acerto de contas entre os povos da Europa. 

E esta guerra particular tornou-se, pouco tempo após, uma guerra continental. 

Juntamente a ela, como dito anteriormente, em cada território a população era levada ao 

conflito, assumindo posições, participando, sendo obrigada a se adaptar ao modelo 

surgido na Guerra Civil Espanhola e que se torna vigente no resto da continente: a 
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guerra urbana. 

Aquela que visa as linhas de abastecimento, como dito anteriormente, separou 

famílias, tornou crianças órfãs, mudou a rotina e o pensamento de grande parte da 

população mundial. Suas batalhas se estenderam pelos 5 continentes94. Os poucos 

lugares seguros não eram os mais habitados, nem próximos a fábricas ou linhas de trem, 

muito menos as cidades. 

Era uma vez duas meninas e dois meninos: Susana, Lúcia, Pedro e Edmundo. 

Esta história nos conta algo que lhes aconteceu durante a guerra, quando 

tiveram de sair de Londres, por causa dos ataques aéreos. Foram os quatro 

levados para a casa de um velho professor, em pleno campo, a quinze 

quilômetros de distância da estrada de ferro e a mais de três quilômetros da 

agência de correios mais próxima. (LEWIS, 2009) 

Quando se trata da resistência inglesa, civil, dos discursos inflamados de 

Churchill, que entraram para a História como registros da gravidade do conflito, sabia 

este governante que a guerra seria travada a cada esquina, em cada casa, e buscou 

arregimentar a população para esta postura. Enquanto italianos, franceses, eslavos e 

poloneses davam exemplo de resistência numa terra ocupada pelo Eixo, os ingleses 

demonstravam toda a sua tenacidade com as campanhas levadas a cabo pelo governo, 

que buscavam transformar o dia a dia do inglês. 

Informativos sobre como aproveitar os alimentos ao máximo, cartazes que 

expressavam a necessidade da coragem e da resiliência, a adaptação de estações de 

metrô em dormitórios, previam as adversidades impostas pela guerra, bem como as 

soluções que nunca se imaginaram efetuar na Inglaterra. Em contrapartida, o 

desenvolvimento do radar e a bravura da Royal Air Force contiveram algo dos 

bombardeios incessantes alemães. Pouco antes disso, a Grã-Bretanha como um todo já 

se envolvia no conflito e, antes mesmo dos bombardeios, já demonstrava a disposição 

civil para seguir em frente95: o que a história militar registra como Operação Dínamo, 

está também conhecida na cultura popular, nominado por Churchill, como o Milagre de 

Dunquerque96. 

                                                           
94 A saber: América, Europa, Ásia, África e Oceania. O único continente a ficar de fora seria a Antártida, 

que recebeu expedições nazistas, porém nenhum conflito efetivo, e maior parte dos relatos são 

conspiratórios e, portanto, não devem ser elencados aqui. Assumo os ataques submarinos que 

ocorreram nas proximidades da costa americana, do norte, central e do sul, como palco da guerra, pois 

inserem-se em seu contexto de ataque à linhas de abastecimento, embora não tenham ocorrido 

desembarque de tropas no continente americano. 
95 O slogan Keep Calm and Carry On seria usado em caso de invasão alemã em solo inglês, portanto, foi 

pouco difundido na época. 
96 Operação Dínamo corresponde à retirada das tropas britânicas encurraladas no litoral noroeste francês, 

que, após a queda da cidade de Calais sob controle alemão, concentraram-se principalmente na praia 

de Dunquerque. A extração, por não poder contar com o porto de Calais, necessitou do auxílio de 

embarcações civis, e como muitos proprietários destas embarcações não estavam dispostos a deixa-las 

para a navegação dos militares, se voluntariaram a navegar até Dunquerque. Ainda que muitos 

motivados pela preocupação com seus bens materiais, enquanto outros por patriotismo, enfrentaram o 

perigo de entrar numa zona de guerra para resgatar o mais de 300 mil operativos, os quais foram 

fundamentais para a invasão continental em 1944. 
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Episódios como este demonstram que, enquanto o equilíbrio não virasse a favor 

dos Aliados, suas nações deveriam resistir firmemente, pois a verdadeira provação 

estava começando. Porém, Churchill novamente deve ser lembrado como um dos 

símbolos da Segunda Guerra, ainda que ele não tenha assumido esse fardo publicitário 

para si, pois soube, como ninguém, ler o equilíbrio de forças e o que iria suceder 

naquelas circunstâncias. Novamente podemos constatar a espiral histórica, num ciclo de 

décadas, em que os interesses norte-americanos entrariam em voga para definir o 

conflito, mais uma vez, como durante a Primeira Guerra Mundial. 

Muito embora grandes extensões da Europa e antigos e famosos Estados 

tenham caído ou possam cair nos punhos da Gestapo e de todo o odioso 

aparato do domínio nazista, nós não devemos enfraquecer ou fracassar. 

Iremos até ao fim. Lutaremos na França. Lutaremos nos mares e oceanos, 

lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar, defenderemos 

nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos 

terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas 

colinas; nunca nos renderemos, e se, o que eu não acredito nem por um 

momento, esta ilha, ou uma grande porção dela fosse subjugada e passasse 

fome, então nosso Império de além-mar, armado e guardado pela Frota 

Britânica, prosseguiria com a luta, até que, na boa hora de Deus, o Novo 

Mundo, com toda a sua força e poder, daria um passo em frente para o 

resgate e libertação do Velho. (CHURCHILL, 1940)97 

O final do discurso, o segundo de uma trilogia referente à Batalha da França, 

conta com a ajuda militar dos EUA para repelir o avanço do Eixo, remediando o 

conflito e alterando o equilíbrio de forças a favor dos Aliados. Seria esta uma evidência 

da espiral histórica percebida pelo estadista inglês? Por outro lado, não seria surpresa 

que os EUA deveriam se envolver no conflito para garantir a vitória dos Aliados e, por 

consequência, o retorno dos investimentos realizados desde o começo do século XX. 

Precisavam apenas de um álibi, uma justificativa, para efetivamente enviar tropas e 

fazer a guerra se tornar o maior confronto que a história humana já vivenciou. 

Este álibi se deu com o ataque a Pearl Harbor, numa manhã de dezembro de 

1941. Talvez os historiadores jamais poderão ser capazes de provar se as autoridades 

americanas estavam ou não cientes do ataque, apesar de toda a interceptação de rádio 

que realizavam dos japoneses no Pacífico, e da movimentação de navios e aviões do 

Império japonês que monitoravam. Para provar esta hipótese, devemos esperar por algo 

inédito: que as autoridades militares tornem acessíveis arquivos de suas operações. Em 

outras palavras, que não mais impeçam o conhecimento do público das decisões pelas 

                                                           
97 Domínio público. Do original: Even though large tracts of Europe and many old and famous States 

have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall 

not flag or fail. We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and 

oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our 

Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, 

we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and 

even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and 

starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on 

the struggle, until, in God's good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the 

rescue and the liberation of the old. 
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quais os militares não desejam ser contabilizados. 

Não nos cabe supor ou criar hipóteses sobre o que não se pode ter evidências. Só 

se sabe que vidas humanas poderiam ser poupadas, assim como não seria possível 

mensurar se a opinião pública norte-americana apoiaria Roosevelt o bastante para 

endossar a entrada na guerra, tanto no Pacífico quanto na Europa, com seus esforços 

monumentais e futuros sacrifícios. A gravidade de uma guerra pode ser medida pela 

aceitação de sacrifícios humanos, voluntários ou não. E, neste ponto, ainda não 

conhecemos uma gravidade maior do que a Segunda Guerra Mundial. 

 Na perspectiva humana da guerra, uma parcela da população europeia já vinha 

sofrendo perseguições e opressão desde muito antes: 

[...] o racismo de Hitler ia mais longe. Outra lei de 14 de julho [de 1933] 

determinou a esterilização de deficientes físicos e mentais, com o objetivo de 

manter a pureza da raça ariana. De 1933 a 1945, 400 mil pessoas – entre 

alcoólatras e indivíduos considerados anti-sociais ou incapazes – foram 

esterilizados à revelia. [...] 

Em outubro de 1935 foi promulgada uma lei que vetava o casamento de 

alemães com pessoas de outras raças, negros e ciganos. Estes, a partir de 

1935, foram confinados em campos. O maior deles, em Marzahn, na periferia 

de Berlim, foi disfarçado para que os atletas que participaram das 

Olimpíadas, no ao seguinte, não percebessem sua existência. 

A publicação das leis de Nuremberg, no dia 15 de setembro de 1935, jogou a 

pá de cal nos direitos dos judeus. A lei de cidadania do Reich rebaixou os 

judeus a cidadãos de segunda classe, cassando seus direitos políticos. 

(ALMANAQUE ABRIL, 2005a, p. 70) 

O Holocausto, em especial a Shoá, demonstrou a periculosidade das ideologias 

de superioridade racial, exterminando, oficialmente, 6 milhões de judeus. Além destes, 

todos os tipos de sujeitos que poderiam corresponder aos “inimigos da nação alemã”98 

foram sumariamente segregados e posteriormente exilados nos campos de trabalho e 

campos de concentração ao redor da Europa, transferidos como gado humano em 

condições insalubres, usados como força de trabalho forçado na indústria alemã e 

descartados enquanto subespécie, como eram tratados pelo nazismo. 

Os campos conjugados contavam com prisioneiros a com métodos de 

execução, como os fuzilamentos, os fornos crematórios, e as câmaras de gás. 

Entre esses verdadeiros matadouros humanos, destaca-se um nome famoso 

no mundo inteiro: Auschwitz. Quem chegava e era destinado a trabalhar não 

tinha sorte melhor do que aqueles que eram prontamente executados.  

As SS, organizações paramilitares que comandavam os campos, alugavam os 

judeus a 3 marcos por dia para trabalhar nas fábricas que se instalavam perto 

dos campos, como a IG-Farben, a Krupp e a Siemens-Schikert. Todos 

trabalhavam até o limite das forças e, quando não suportavam mais, eram 

                                                           
98 Como “inimigos da nação alemã” entenda, além dos semitas, os ciganos, homossexuais, deficientes. 

Todos aqueles que, julgavam os nazistas, não serviriam à Alemanha em crescimento, por acumularem 

riqueza alemã, sendo judeus; por não se encaixarem na economia tradicional; por não gerarem 

descendentes, por práticas sexuais tidas como doentias; por dependência motora ou de qualquer outra 

espécie, que o impossibilitava de produzir riqueza e contribuir com o crescimento econômico, e etc., 

de acordo com a visão excludente da teoria da raça pura ariana. 
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levados para as câmaras de gás. Seu lugar logo seria tomado por novas 

hordas enviadas de várias partes da Europa. Os que não morriam assim 

padeciam de fome, frio, doenças, como o tifo. (ALMANAQUE ABRIL, 

2005b, p. 36) 

Ainda hoje se trabalha arduamente registrando depoimento de vítimas e 

operativos dos campos, não apenas para a criação e preservação da memória, mas para a 

conscientização das gerações atuais e futuras, de forma que jamais tomemos decisões 

semelhantes. Como se a tragédia humana não fosse o bastante, o século XX não só 

presenciou a Shoá, como seu Negacionismo por parte de autoridades e instituições, o 

que persiste em alguns poucos casos até os dias de hoje. Com o final do conflito e a 

libertação dos campos de concentração, o próximo passo para o povo judeu e os demais 

prisioneiros seria um desafio à parte: 

Os que sobreviveram teriam de enfrentar outro problema. Para onde iriam, se 

sua casa, sua vida e sua família haviam deixado de existir? Depois que se 

recuperavam fisicamente, eles ainda tinham de procurar os entes queridos. Só 

então pensar no futuro. Esse exército de pessoas sem pátria se mostrou um 

problema e fez com que aumentasse a pressão sobre a Grã-Bretanha para 

criar um Estado judeu na Palestina, na época uma colônia britânica. 

(ALMANAQUE ABRIL, 2005c, p. 102) 

Porém, o final da guerra reservava ainda uma última mazela. Tão trágica quanto 

o Holocausto, poderosa como uma resolução divina de apagar do mapa uma cidade 

inteira, de um momento para o outro. Dessa forma, Hiroshima e Nagasaki foram 

varridas da costa japonesa. Novamente, o esforço se trata de manter viva a memória das 

vítimas, sobreviventes que têm suas vidas marcadas por este acontecimento, dando-lhes 

voz: 

Não posso esquecer esses acontecimentos. Esquecer é também enterrar a 

história da primeira vez que uma bomba de destruição em massa foi utilizada 

contra a humanidade. É permitir que, um dia, alguém com supostas boas 

intenções – como os norte-americanos, que tomaram essa atitude drástica 

para pôr fim à guerra – possa repetir esse feito. 

Os que viveram esse dia em Hiroshima não tinham palavras diante do que 

viram. Apenas diziam “o que é isso?”, “por quê?”, em meio ao mar de 

destroços, às casas destruídas e aos mortos. Não há como explicar a 

detonação de uma bomba atômica em uma cidade cheia de pessoas inocentes, 

nem as 140 mil mortes – número estimado dos que perderam a vida em 

Hiroshima. As pessoas que estavam no epicentro morreram 

instantaneamente. Não é possível considerarmos tal máquina de destruição 

um feito da inteligência humana. (MORITA, 2017, p. 65) 

Já tendo em vista o que viria a suceder após a guerra, no caso, a disputa entre 

duas superpotências, EUA e URSS, os primeiros estavam cientes de que a guerra 

terminaria. Mas, as condições pelas quais ela deveria terminar, para garantir a 

hegemonia norte-americana, ainda eram mesuradas. Finalizar o conflito preparando-se 

para o novo equilíbrio de forças subsequente estava na agenda dos EUA de forma 

irrevogável, tanto que era necessária uma demonstração de força e poderio. O que 

restava de oportunidade era apresentar, aos aliados e inimigos, as temíveis inovações 
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bélicas. 

Os sobreviventes da bomba atômica seguiam sem receber nenhum auxílio por 

parte do governo. Quando da rendição do Japão, houve um acordo com os 

Estados Unidos. Assim, nem o país, nem os sobreviventes teriam direito de 

reclamar aos Estados Unidos sobre danos da bomba. Toda responsabilidade 

seria do governo japonês e ele deveria responder por tudo. Também foi 

decretado o “Press Code”, para que não fosse divulgado para a imprensa o 

que havia acontecido e como estava a situação em Hiroshima. Os norte-

americanos não queriam que o mundo soubesse o que sua bomba havia 

provocado em nossas vidas. A maior parte do mundo, portanto, não tinha 

pleno conhecimento do pior ataque já realizado contra a humanidade. Além 

disso, nem os Estados Unidos nem o Japão sabiam das consequências da 

bomba atômica, na cidade e na saúde dos sobreviventes. Foi em 1974 que os 

Estados Unidos estabeleceram a Atomic Bomb Casuality Commission 

(ABCC), que tinha como objetivo pesquisar os efeitos da radiação nos 

sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Todos os experimentos eram 

sigilosos. 

Em Hiroshima, o centro de pesquisa foi instalado no topo do monte 

Hijiyama. Os sobreviventes eram frequentemente convocados a se apresentar 

para serem avaliados. Quando chegávamos lá, tínhamos de tirar toda a roupa 

e realizar vários exames. Nunca soubemos dos resultados nem recebemos 

algum tipo de tratamento. 

Com o tempo, essa situação começou a ficar muito incômoda para nós, 

sobreviventes, e começamos a perceber que éramos apenas cobaias. [...] 

(MORITA, 2017, p. 95) 

A destruição provocada pelo ataque nuclear, tanto em Hiroshima quanto em 

Nagasaki, demonstrou não somente o poderio dos EUA no pós-guerra, mas uma nova 

dimensão do Big Stick. Em relação ao final da Primeira Guerra Mundial, os países 

derrotados não seriam abandonados à sorte e à miséria econômica. A partir deste 

conflito, os países derrotados seriam ocupados, tutelados, reconstruídos pelos vitoriosos. 

A disputa entre EUA e URSS, oriunda dessa disputa ideológica que, com o 

enfraquecimento da terceira via, o fascismo, passou a dominar os demais países do 

globo de forma indireta. 

No caso japonês, especificamente por conta dos ataques nucleares, a atenção 

norte-americana existiu. O que se provou, porém, é que, no âmbito humano, pouco se 

transformou no tratamento dos derrotados pelos vitoriosos. Em alguns aspectos, pouco 

se aprendeu com o final da Primeira Guerra Mundial em relação à proteção da vida e da 

dignidade humana. Novamente a guerra é utilizada para fins que vão além da política, 

coisificando o ser humano e quantificando a vida nas estatísticas. 
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3 

A SINGULARIDADE DE UM PERIÓDICO  

DE NATAL - RN  

 

 

 

   A escolha de um periódico da cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, 

é um aspecto relevante na pesquisa e foi eleita como local cujos eventos serão 

analisados e investigados. Ainda que durante as décadas anteriores a região Sudeste 

desponte como força política predominante durante a República Velha (1889-1930), 

seja foco de maior desenvolvimento e centro administrativo do país, a região Nordeste 

carrega desde os tempos coloniais uma carga histórica onde a presença da cultura 

açucareira, do amplo escravismo, da expansão territorial e o surgimento de um contraste 

físico, social, econômico e político entre o litoral desenvolvido e o interior precário 

fazem desta uma região de contrastes intrigantes em que poucos, porém marcantes, 

pontos de relação entre estas partes podem ser traçados. Um deles é o forte 

conservadorismo social, marcado pela presença e influência do cristianismo, em 

especial, o catolicismo. 

 O Estado do Rio Grande do Norte, certamente incluído neste contexto, 

compreende a região da Grande Natal, uma região metropolitana que atualmente 

abrange 14 municípios e tem enquanto polo urbano principal a cidade de Natal. Porém, 

já na década estudada nesta pesquisa, a cidade de Natal era a metrópole regional mais 

influente do Estado e uma das mais influentes da região Nordeste. 

 Ainda que cada Estado e cada cidade do Nordeste possua sua historicidade 
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única, Natal torna-se ponto de interesse específico desta pesquisa por ter sido a 

metrópole regional que vivenciou de maneira intensa e direta muitos dos eventos 

históricos referentes à década de 1935-1945. 

 No escopo específico do Nordeste, Natal foi um epicentro que reuniu e distribuiu 

informações e notícias acerca dos acontecimentos da região, como, por exemplo, o 

jornal A Ordem, sobre a situação social dos nordestinos, tanto do litoral quanto do 

interior, vivenciou os anos finais do cangaço, a perpetuação do coronelismo, o combate 

aos messianismos e a constante influência do cristianismo enquanto doutrina religiosa 

dominante durante muitos séculos, bem como as reações políticas regionais perante o 

governo constitucional e as contradições do Estado Novo de Getúlio Vargas, o qual, 

apesar de consolidar-se enquanto um governo de bases abertamente fascistas, estendeu 

apoio aos Aliados, defensores da liberdade e da democracia. 

Enquanto exemplo na História do Brasil, foi um dos focos da Intentona 

Comunista, logo em 1935, sendo o que mais obteve sucesso com uma mobilização que 

durou três dias, de 23 a 25 de novembro. Em comparação aos demais focos, Recife e 

Rio de Janeiro, nas quais durou apenas um dia, 24 e 27 de novembro, respectivamente. 

Com relevância à história mundial, durante os eventos da Segunda Guerra Mundial, 

Natal fez parte do palco de operação da guerra, recebeu a presença de soldados 

estrangeiros, norte-americanos, colaborou para a fundação de bases aéreas, 

denominadas como o “trampolim para a vitória”, e foi o foco estabelecido dos planos 

aliados para a defesa do Atlântico Sul, atraindo para a região a atenção dos submarinos 

do Eixo Berlim-Roma, que provocaram acidentes diplomáticos irreversíveis. 

 

 

3.1 CATOLICISMO E INTEGRALISMO NO RN – UMA UNIÃO INSÓLITA 
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A relação entre o Vaticano e a Itália Fascista era uma verdadeira peripécia para 

                                                           
99 Edição 496, de 09 de abril de 1937. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= 
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ambos os lados. Politicamente, os acordos entre Mussolini e Pio XI rendiam críticas ao 

Papa, algumas injustificadas, sobre seu papel na manutenção do poder político do 

ditador italiano. Por outro lado, não havia muito o que fazer frente a um Estado 

Fascista, que na Alemanha nazista, por exemplo, submete igrejas enquanto outras são 

expurgadas. Garantir a soberania do Vaticano e a solidez do catolicismo não foi tarefa 

fácil. Tanto que diversos pesquisadores, como David Kertzer, se aprofundaram na 

investigação desta delicada relação diplomática que vai muito além do Tratado de 

Latrão. 

A decisão do papa de considerar a possibilidade de apoiar Mussolini 

surpreendeu muita gente na Igreja. Ninguém ficou mais constrangido do que 

o padre Enrico Rosa, editor de La Civiltà Cattolica, que, até que Mussolini 

chegasse ao poder, usara as páginas do jornal para denunciar o fascismo 

como um dos piores inimigos da Igreja. Dias antes da Marcha sobre Roma, 

Rosa tinha advertido que o movimento fascista era “violento e anticristão, 

encabeçado por homens sinistros (...) o esforço falido do velho liberalismo, 

de maçons, proprietários de terras, industriais ricos, jornalistas, políticos 

insignificantes e coisas do gênero” 

[...] 

Uma conversa entre o Papa e o padre Agostino Gemelli – à época recente 

fundador da Universidade católica de Milão e homem íntimo do pontífice – 

oferece um vislumbre da posição de Pio XI diante de Mussolini nas primeiras 

semanas do novo governo. “Elogio, não”, disse o papa a Gemelli. Mas 

“oposição abertamente organizada não é boa ideia, pois temos muitos 

interesses a proteger”. Era necessário cautela. “Olhos abertos!”, aconselhou. 

(KERTZER, 2017. p. 75-76) 

Ao mesmo tempo em que os ataques aos militantes católicos se avolumavam, 

Mussolini se colocava como o único capaz de prevenir e coibir tais atitudes dos camisas 

negras. O Papa da Ação Católica, como ficou conhecido, viu as relações diplomáticas 

entre Igreja e Fascismo se estreitarem, ao mesmo tempo em que aa posturas sociais de 

ambos se distanciavam. Nascia desta relação as acusações que seriam direcionadas ao 

Papa e que ficariam na História. Mas o fato era que não existiam meios do Vaticano 

resistir a Mussolini e seus jogos de pressão. 

Porém, como no caso da Espanha, as tensões entre Vaticano e fascismo tinham 

suas particularidades e, em certas conjunturas, elas eram menos determinantes da 

relação entre ambos. No Brasil, por exemplo, católicos e fascistas mantinham certa 

distância em alguns momentos, em algumas regiões. O que se passava em outras 

regiões, porém, apontava para a aproximação e tolerância entre ambos, originando uma 

aliança tática entre os católicos e integralistas. Desta constatação advêm duas 

observações: Uma delas é a ação de membros do clero em favor do integralismo. A 

outra é a aproximação ideológica entre o fascismo e o integralismo. 

O Rio Grande do Norte, desde a época colonial, foi o Estado brasileiro em que 

menos houve mudanças no mapa social. Desde a colonização do século XVI, as 

estruturas de poder são passadas de geração em geração, até o século XX, em análise. 

Desta forma, o catolicismo é o grande responsável pela manutenção do caráter 
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conservador da região. Fato este que foge da análise de muitos pesquisadores do 

integralismo, concentrando suas pesquisas em nomes mais pujantes como Plínio 

Salgado e Miguel Reale, respectivamente fundador e organizador da Ação Integralista 

Brasileira – AIB. O Rio Grande do Norte, porém, reunia um grande conjunto de 

características favoráveis ao ultraconservadorismo político e, sob esta perspectiva, tanto 

os interesses católicos quanto os dos integralistas convergiam, apesar de se manter em 

paralelo, o que permitiu a aproximação de ambas as correntes. 

O cristianismo presente no Estado acompanhou as tendências sociais que se 

desenvolveram com a sua respectiva sociedade. Se, por um lado, no Rio de Janeiro e em 

São Paulo, o catolicismo estava ligado às novas tendências e à nova dinâmica e posturas 

providas pela encíclica Rerum Novarum, no Rio Grande do Norte o catolicismo assumia 

a mesma condição de letargia típica das transformações sociais. Portanto, era de se 

esperar que o conservadorismo fosse mais explícito e enraizado em toda a região mais 

ao norte do Nordeste, como Rio Grande do Norte e Maranhão. 

Destas condições, que estavam presentes com mais força em RN e MA, não 

deixando de existir em outros estados, graças a certas personalidades, surge uma aliança 

tática entre integralismo e catolicismo. O partido integralista, em especial no Rio 

Grande do Norte, reunia em seus quadros adeptos cristãos, fascistas e nazistas: uma 

aliança espúria, embora não imprevisível, dadas as condições da região que 

tradicionalmente fortaleciam amplamente o conservadorismo. 

Corroborando com tal tendência, com a aproximação entre integralistas e 

católicos, espaços de divulgação das ideias integralistas são abertos em jornais católicos 

pelo Brasil, com mais ou menos intensidade, e nomes importantes ao movimento do 

sigma começam a incidir com certa frequência. Miguel Reale, organizador da AIB, e 

Plínio Salgado, fundador do movimento, são os que mais aparecem nas pesquisas 

quantitativas de periódicos da época durante a primeira metade do século XX, como 

mostra a tabela abaixo: 

 

Periódico Período Plínio 

Salgado 

Média 

Incidência/ano 

Miguel 

Reale 

Média 

Incidência/ano 

A Ordem (RN)  1935 a 1952 170 10 15 1,3 

A Ordem (RJ) 1929 a 1976 112 2,3 6 0,1 

A Cruz : Orgão da Parochia 
de S. João Baptista (RJ) 

1919 a 1973 451 8,3 14 0,2 

Jornal do Brasil (RJ) 1930 a 1939 388 43,1 17 1,8 

A Manhã (RJ) 1925 a 1953 420 15 119 4,2 

Jornal do Commercio (RJ) 1930 a 1949 321 16,8 42 0,8 

A Gazeta (SP) 1914 a 1933 64 3,3 4 0,2 

Correio Paulistano (SP) 1930 a 1939 324 36 44 4,8 

Diario de Noticias (RS) 1936 8 8 0 0 

O Momento (RS) 1933 a 1950 31 1,8 4 0,2 

 

O que se observa é que, apesar de organizador, cuja produção de artigos e livros 
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é considerável, tornando-o o segundo maior intelectual do movimento, Miguel Reale 

não possui o mesmo carisma que Plínio Salgado. Nas incidências verificadas, ambos os 

nomes são, na maioria das vezes citados, porém, em alguns casos, como será mostrado 

mais adiante nesta seção, especialmente Plínio Salgado realiza contribuições em 

periódicos pelo território nacional e tais artigos são publicados em diversos outros, A 

Ordem incluída. 

Já nos Estados em que a AIB possui mais força, como SP, RJ e RS, é a maior 

incidência de Plínio Salgado sobre Miguel Reale. Os grandes jornais de RJ e SP 

acompanham a política brasileira e naturalmente farão mais menções a estas duas 

personalidades da época. Há, no entanto, três observações pertinentes deste simples 

levantamento quantitativo: 

O Jornal do Brasil – RJ, um dos jornais de maior circulação da época, da capital 

do país estará mais interessada na vida política do mesmo, e sendo o integralismo parte 

dela, nos seus anos áureos de movimento, de 1934 até 1937, será dada mais atenção às 

ideias de Plínio Salgado; porém, na revista A Ordem – RJ, há menos espaço para o 

integralismo, e embora as incidências estejam concentradas na década de 1930, não 

superam em quantidade um período menor de incidências presentes n’A Ordem – RN, 

num período menor. Ou seja, em 17 anos do jornal potiguar, houve mais menções a 

Plínio Salgado e Miguel Reale do que em 47 anos da revista carioca: informação que 

reforça a penetração integralista nos espaços católicos do Rio Grande do Norte. 

E, por fim, um destaque para A Cruz, periódico católico carioca, o qual inclui o 

nome de Plínio Salgado 8,3 vezes ao ano, se considerarmos desde o ano de sua 

fundação até o mesmo período analisado da revista A Ordem – RJ, quase quatro vezes 

menor. Porém, cabe ressaltar que as incidências nestes dois casos, tanto A Ordem – RJ 

quanto A Cruz – RJ, concentram-se a partir do ano de 1935, atravessam o Estado Novo 

e acompanham a vida política do fundador da AIB e do Partido de Representação 

Popular – PRP, em 1945.  

 

3.1.1 APROXIMAÇÕES ENTRE DOUTRINAS – DOM HÉLDER CÂMARA 

A aproximação entre as duas correntes, religiosa e política, se deu e foi tolerada 

via clero em alguns casos. Um dos mais importantes é a do papel de Dom Hélder 

Câmara no combate ao comunismo, o que o atraiu na direção dos integralistas. 

Dom Hélder Câmara (1909-1999) em sua vida religiosa alcançou o cargo de 

arcebispo emérito de Olinda e Recife. Após a década de 1940, passou a ser conhecido 

por defender os direitos humanos e chegou a ser indicado para diversos prêmios 

internacionais, recebendo vários. A indicação ao prêmio Nobel da Paz foi combatida 

dentro deste círculo justamente pelos eventos das décadas de 1930 e 1940, que 

aproximaram Dom Hélder dos militantes integralistas. 

Sua carreira eclesiástica foi memorável. Um dos organizadores da Ação 
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Católica, atuou junto ao Departamento de Educação do Ceará na metade final da década 

de 1930, sendo transferido para o Rio de Janeiro na década de 1950, onde sua atuação 

ganhou ainda mais notoriedade, seja nas diversas ações em que participou, fundou e 

apoiou em prol dos direitos humanos, seja no seu período de secretariado da CNBB – 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Durante a ditadura militar, de 1964 a 

1986, criticou a rigidez do regime e apoiou a atuação da Ação Católica junto aos 

direitos dos trabalhadores, sendo censurado, e, mesmo assim, passou a atuar em defesa 

dos necessitados. 

A década de 1930 da carreira de Dom Hélder é costumeiramente deixada de lado 

ao se tratar de sua vida e obra junto aos pobres e necessitados, torturados e perseguidos. 

Porém, foram anos de importantes ações deste junto às correntes mais conservadoras da 

Igreja, em especial no Nordeste e Sudeste do Brasil. 

Na década de 1930, aproximou-se da luta política da Ação Integralista 

Brasileira (AIB). Com o tempo, foi percebendo que o integralismo apoiava 

regimes extremamente violentos, como o fascismo e o nazismo. Quando 

pessoas importantes resolviam sair do movimento integralista, eram 

perseguidas e algumas eram mortas. O próprio padre Hélder, após sair do 

partido, passou a ser perseguido e precisou fugir para não ser mais uma 

vítima.100 

Sua formação anticomunista, de repúdio ao iluminismo e à Revolução Francesa, 

supostamente entraria em rota de colisão com os interesses do integralismo, recém-

formado, e que contava com militantes católicos em sua organização. Porém, por 

orientação do arcebispo Dom Sebastião Leme101, a aproximação entre as militâncias 

integralista e católica foi permitida. Esta situação se propaga do Ceará para outros 

Estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte e Maranhão, mais atrasados 

socialmente em relação aos demais. 

Dom Hélder foi um grande propagandista do integralismo no Nordeste, em 

especial no Ceará. Sua atuação eclesiástica envolveu a expansão do ensino confessional 

pelo Estado, pela região e, em um momento posterior, pelo país, para garantir que as 

elites permanecessem no poder por meio da educação, quando esteve à frente do 

Departamento de Educação do Ceará. Este projeto garantia o fortalecimento dos 

interesses católicos e enfraquecia de seus adversários, comunistas, por exemplo, sendo 

desta maneira um grande facilitador da difusão do integralismo. 

Porém, como observado anteriormente, apesar do apoio recebido pelo próprio 

Plínio Salgado, e pela tolerância de Dom Sebastião Leme, com a mudança de governo 

para o Estado Novo, a situação se complica, forçando um já desiludido com os métodos 

violentos dos integralistas a abandonar a ação política junto à AIB, o que lhe rendeu 

perseguição por parte dos mesmos até serem postos na ilegalidade pelo governo Vargas, 

                                                           
100 Disponível em: http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/dom-helder-

camara/index.html. Acesso em 02/07/2008. 19:50. 
101 Um dos mais influentes membros do clero e da militância católica no Rio de Janeiro, encabeçador da 

Ação católica, da Liga Eleitoral Católica e da revista A Ordem – RJ 
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pondo fim momentâneo e enfraquecimento definitivo ao movimento integralista. A 

partir de então, Dom Hélder passa a criticar regimes centralizadores e até a promover a 

possibilidade de diálogo entre cristãos e marxistas, graças à sua amizade com o 

comunista francês Roger Garaudy. 

 

 

3.1.2 INTEGRALISMO EM RN E MA – CÂMARA CASCUDO E CONSERVADORISMO 

A situação do integralismo em meados de 1936 era singular: o integralismo se 

aproximava do fascismo. Miguel Reale, organizador da AIB, filho de italiano e ligado à 

produção literária de lá, promovia as aproximações, como a comemoração da 

Revolução Francesa, semelhante ao fascismo, e repudiada pelo Vaticano. 

Ideologicamente, integralismo e fascismo possuíam a tendência conservadora como 

fundamentação, que as diferenciavam das demais correntes da época: 

Fica evidente a diferenciação destas três linhas ideológicas, pois enquanto o 

socialismo tem por prioridade a classe social sobre o indivíduo e o próprio 

Estado, o liberalismo dá destaque ao indivíduo, valorizando seus direitos 

sobre os grupos sociais e o Estado, o conservadorismo ao contrário destes 

dois, têm sua prioridade focada nas associações, nos grupos religiosos ou 

familiares, em que seu direito se dá, por razões de ordem histórica e de 

desenvolvimento social. O conservadorismo entende que este direito é 

consequência natural das conquistas históricas dos grupos, sendo a 

propriedade, a materialização dos resultados obtidos, e pela natureza de sua 

origem, sua legitimidade se torna inquestionável. (LAGO. 2016. p. 26) 

Apoiado nas associações, sejam familiares, religiosas, políticas, etc., o 

conservadorismo irá abrir caminhos no Nordeste pois sua disposição à manutenção do 

poder econômico e político das elites, por este ser fruto da conquista histórica, a qual é 

tida como inquestionável, então, pela corrente conservadora, e deste embasamento 

advém tanto a ideologia fascista quanto a integralista. Por consequência, os valores de 

ambas as correntes se assemelham, como diz o pesquisador Carlos Lago: 

[...] o Integralismo pode ser percebido como um conservadorismo moderno, 

por integrar novas linhas de pensamento presentes no século XX, como por 

exemplo, o fascismo ou a renovação espiritual, e também por constar dentro 

de seu ideário a proposta de uma revolução, que cria o paradoxo do discurso 

integralista: buscar mudanças e ao mesmo tempo pregar a permanência. 

(LAGO. 2016. p. 31) 

Dessa forma, os ideais de Reale analisados nos permitem uma associação destas 

com a realidade em outros Estados. Não pretendendo mergulhar nas questões 

ideológicas sem realizar um paralelo com as ações práticas do movimento, é importante 

ressaltar que este modelo de alianças se deu de forma mais ou menos semelhante no 

Maranhão, onde o pesquisador João Caldeira realizou uma pesquisa exemplar sobre a 

origem e o auge da AIB no Estado, praticamente inédita até então, e ressalta a mesma 

característica de ação que Lago aponta: 
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[...] o Maranhão era região onde o comando político tinha à sua frente muitas 

lideranças cuja atuação nesse campo remontava a décadas anteriores. Quer 

isso dizer que a maioria da população se encontrava política e eleitoralmente 

sob o controle de chefes regionais e locais. E por ser forte o comando desses 

chefes, ele foi muito pouco reduzido pelos revolucionários de 1930 e pelos 

tenentes que governaram o Estado na primeira metade da década. 

Assim [...], por serem portadores de ideologias pouco discrepante daquela em 

que se pautavam as tradicionais forças políticas maranhenses o por nutrirem 

o propósito de terem acesso e compartilhar com elas o controle do poder no 

Estado,  os integralistas aliaram-se a algumas delas. Por outro lado, 

executaram algumas medidas visando sobretudo à conquista de seguidores. 

Entre elas, avultavam as de cunho filantrópico e assistencialista, que eram 

praticadas desde muito tempo pelas forças políticas. A recorrência a tais 

estratégias, no entanto, foi insuficiente para os integralistas lograrem o êxito 

por eles pretendido. 

Assim, o estudo sobre o integralismo no Maranhão [...] revelou que o 

movimento, em seu discurso, pretendia apresentar-se na posição de força 

político-ideológica inovadora, mas na atuação, recorreu a práticas que o 

assemelhavam aos grupos dominantes regionais. (CALDEIRA, 1999. p. 17) 

 Pode-se observar que, tanto no Maranhão, quanto no Rio Grande do Norte, as 

mesmas condições políticas estavam reunidas, praticamente feudais centradas no poder 

fragmentado e local, o qual a mudança de governo em 1930 foi incapaz de estremecer, 

ou seja: uma cristalização de força política que permitia pouco espaço para tendências 

novas, como o integralismo. E no caso de Rio Grande do Norte, como se observará no 

decorrer desta seção, aliar-se à igreja é taticamente vantajoso aos integralistas, e vice-

versa, pois, neste caso, os católicos se fortalecem com a militância que defende os 

mesmo valores que estes. 

E apesar das proximidades ideológicas, é possível afirmar com segurança, por 

exemplo, que integralistas, assim como fascistas, não apoiam o regime monárquico, 

postura oficial da Igreja Católica do período102. Tal fato é curioso pois, não tendo 

politicamente a mesma posição da Igreja, como poderiam obter espaço em jornais como 

A Ordem – RN? Uma das explicações mais plausíveis é a aliança conservadora para fins 

táticos estabelecida nos Estados em que o catolicismo e a ordem social ainda eram 

arcaicos em relação às regiões Sul e Sudeste. 

O trabalho de Caldeira, assim como os demais trabalhos regionais, nos 

mostram que as características locais foram decisivas para as formas de 

inserção social e a conquista de espaços pelos integralistas – o que reflete 

uma “quebra” com a imagem idílica de ordem e unificação, na qual os 

integralistas têm de conquistar ou negociar seus espaços ... (OLIVEIRA. 

2009. p. 40) 

Sendo assim, apesar de haver um distanciamento entre estas duas correntes, a 

política e a religiosa, em outras partes do Brasil na década de 1930, considerando a 

vastidão territorial e, portanto, a diversidade de contextos e possibilidades, as 

                                                           
102 A Igreja passa a assumir postura de apoio à república, com mais clareza, a partir da década de 1980. 

Até então, defendia regimes monárquicos, por tradicionalmente apoiarem-se no direito divino do rei e 

no mútuo apoio entre poder secular e religioso. 
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circunstâncias apontam para a adequação, não do movimento e sua ideologia, mas dos 

métodos, caminhos, para se conquistar qualquer tipo de poder político ao alcance da 

AIB destes estados. 

No Rio Grande do Norte, um dos maiores intelectuais folcloristas do país é Luís 

da Câmara Cascudo. Sua história está vinculada ao integralismo do Rio Grande do 

Norte, em condições semelhantes às do Maranhão. Assim como dito anteriormente, em 

ambos os Estados a sociedade fortemente conservadora impossibilitou grandes avanços 

sociais, tanto de status quanto economicamente, de forma que, 

[...] inicialmente o perfil dos integrantes potiguares era de homens 

extremamente católicos e de boa classe social. Mas depois o grupo se abriu 

para operários, fazendeiros, protestantes, espíritas, negros, dentre outros. No 

entanto, poucos eram os que estavam realmente por dentro das doutrinas do 

movimento. Na opinião de Gonzaga, a maioria estava atraída mais pelos 

ideais nacionalistas e o combate aos comunistas. Sobre as mulheres, apesar 

da baixa adesão, chamou a atenção do jornalista a participação feminina em 

Mossoró. (CORTEZ, 2002)  

Câmara Cascudo se enquadrava neste perfil. A incidência de seu nome n’A 

Ordem – RN na grande maioria dos casos limitava-se a mencionar sua posição como 

secretário do Tribunal de Apelação do Rio Grande do Norte, entre outros cargos 

auxiliares no governo. Nas demais ocasiões, era mencionado na qualidade de orador, 

seja de entrevistado ou presidindo reuniões, a maioria voltadas para a área da educação. 

Por vezes é mencionado acompanhando solenidades religiosas e até enquanto anúncio 

de prestação de serviços de advocacia. 

Ainda que se investigue muito, é difícil traçar toda a biografia de Câmara 

Cascudo. Após a Intentona Integralista, uma parte dela, justamente a que o associa com 

os integralistas, é deixada de lado nas pesquisas documentais. Sua aliança com o novo 

governo permitiu sua atuação junto ao Ministro da Educação Gustavo Capanema, 

garantiu um espaço para a continuidade de seu vasto trabalho enquanto folclorista 

brasileiro, porém, em contrapartida, ao alinhar seu discurso com o Estado Novo, sua 

trajetória como integralista acaba sendo silenciada. Mas este assumiu o papel de 

veiculador de ideias integralistas, aproximando-as ao fascismo, assim como as 

“decodificava” da linguagem requintada dos intelectuais para uma linguagem mais 

popular, com o objetivo de fortalecer o proselitismo, como pode ser observado a seguir: 

Datam de 1934 os primeiros artigos de Luiz da Câmara Cascudo no jornal “A 

Ofensiva” , de acordo com as pesquisas que efetuamos na coleção incompleta 

do veículo porta-voz da AIB, em nosso poder e que pertenceu ao meu pai, 

Manoel Genésio Cortez Gomes, comerciante e ex-agenciador de assinaturas 

do jornal católico “A Ordem”, de Natal e último chefe integralista no RN. Em 

18 de outubro de 1934, Cascudo publicou o artigo “Integralismo é Cópia? “, 

no qual procura mostrar, em poucas e percucientes palavras que o 

integralismo era o fascismo brasileiro. Antes, o professor Francisco Veras 

também afirmou que o integralismo é a fórmula brasileira do fascismo que, 

onde anos antes, através da revolução feita por Benito Mussolini, tinha 

tomado o poder na Itália. Hitler já era Chanceler do III Reich alemão, mas 
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ainda não tinha botado as unhas para fora e não se conhecia o caráter 

perverso e desumano do nazismo. Nessa época, Cascudo escreveu o seguinte: 

O Integralismo é Cópia? 

“O integralismo não é uma cópia. É a fórmula brasileira do Fascismo. 

Aceitamos muitas soluções internacionais da doutrina sem perder de vista o 

elemento nacional onde ela é chamada a operar. [...]" (CORTEZ, 2002. p. 9) 

Seu ingresso na AIB não tem relação com a empatia que muitos sentiam pelo 

nazi-fascismo. No caso de Câmara Cascudo, deu-se pelo oferecimento de uma 

alternativa à modernidade, considerada degenerativa e que, portanto, conquistava 

inimigos ideológicos na direita, da mesma forma que sua concepção conservadora de 

cultura se assemelhava à de Plínio Salgado. A AIB ofereceu um espaço de difusão de 

suas ideias, responsáveis por garantir lugar de destaque no organograma do movimento 

no Rio Grande do Norte. Além, como analisado anteriormente, dadas as vastas correntes 

que compunham a AIB, sendo maçom e próximo aos fascistas italianos, Câmara 

Cascudo enfrentou problemas com a Igreja: 

Além das comendas oriundas da Itália e dos países em que vigoravam 

regimes ditatoriais fascistas, como a Espanha franquista e Portugal 

salazarista, o Memorial [Câmara Cascudo] expõe outros diplomas e 

honrarias, inclusive placas de uma loja maçônica de Natal. A placa, colocada 

em 20.08.1988, pelo Grão-Mestre Estadual Paulo Viana Nunes, do Grande 

Oriente do Estado do Rio Grande do Norte, é uma “Homenagem ao Mestre 

Maçom Luiz da Câmara Cascudo, Iniciado em 03 de abril de 1920 e Exaltado 

em 98 de agosto de 1921”. Conforme informou-me (informalmente), o 

historiador Olavo de Medeiros Filho, Dom Marcolino Esmeraldo de Souza 

Dantas disse a Cascudo que ele não iria receber a medalha de São Gregório 

Magno porque ele era maçom, o que levou o folclorista, de imediato, a 

redigir um documento assegurando a sua profissão de fé católica e/ou a pedir 

desligamento da instituição franco-maçônica. Não existe prova documental 

do desligamento ou abjuração, mas o jornal A ORDEM, de 3 de setembro de 

1937, advertia os leitores católicos que “estão em pleno vigor para a nossa 

Diocese as seguintes determinações da circular de 20.08.1926: as 

Irmandades e Associações Católicas saibam que declaramos írrita e nula de 

pleno direito toda e qualquer admissão de pessoas filiadas a seitas, 

associações ou instituições condenadas pela Santa Igreja. Os irmãos que, 

sendo maçons, desejam continuar católicos, façam a sua confissão fervorosa, 

abjurem a seita secreta e recebam do confessor a absolvição dos seus 

pecados e das penas espirituais em que incorreram inscrevendo-se na 

maçonaria”. Portanto, deduz-se daí que Câmara Cascudo estava éticamente 

impedido de receber a alta comenda católica. Como recebeu a Medalha de 

São Gregório Magno, o fez depois de sanado o impedimento. Como a Igreja 

Católica evoluiu e democratizou-se muito após o pontificado do Papa João 

XXIII, hoje, o maçom pode ser católico e participar das atividades da sua 

paróquia ou diocese, sem nenhum constrangimento A paranoia pós-Dom 

Vital se acabou. (CORTEZ, 2002. p. 20) 

Maçom, fascista, que recebeu comenda católica. Tudo leva a crer que Câmara 

Cascudo era apenas um entre tantos membros que estavam imersos nas contradições 

ideológicas do integralismo. Ao receber a comenda, supõe-se que deixou de atuar na 

maçonaria, mas não houve impedimento de receber a comenda por ter outras destas 

oriundas da Itália fascista. Logo, ao catolicismo potiguar era tolerável o fascismo e 



 

113 
 

repudiável a maçonaria, quando ambos eram alvo das críticas da Igreja. Da mesma 

forma, observa-se o fundamentalismo promovido por Dom Vital, um dos grandes 

nomes do clero católico da época imperial, responsável pela “Questão Religiosa” entre 

Império e Igreja no Brasil. Os efeitos deste conflito ainda se propagaram república 

adentro, impedindo membros da maçonaria de serem reconhecidos pela Igreja Católica, 

reforçando ainda mais as tendências conservadoras do período. 

Para estreitar os laços entre integralismo e população, não só “traduziu” 

discursos e ideias, mas servindo enquanto propagandista do movimento, o trabalho de 

Câmara Cascudo enquanto folclorista foi fundamental para a busca de uma identidade 

nacional, ideal este valorizado pela AIB. Não realizou discursos agressivos apregoando 

o antissemitismo, a xenofobia, sendo estes uma outra parte dos valores integralistas que 

se assemelhavam aos fascismos, que não faziam parte do discurso deste intelectual. Por 

outro lado, 

Câmara Cascudo, um dos integrantes da cúpula nacional da AIB, não foi 

somente um simples propagandista provinciano da ideologia do integralismo. 

Ele ajudou a criar a “Província Integralista do Rio Grande do Norte”, 

dirigindo as atividades da AIB potiguar durante certo período e liderando 

centenas de camisas-verdes. Fez proselitismo no interior do RN e nas páginas 

de jornais e revistas integralistas. Cascudo estava no comando nacional da 

AIB, através do seu órgão normativo e diretivo, sob a chefia única de Plínio 

Salgado, que era chamado de “genial chefe” pelos seus comandados. Os 

artigos de Cascudo são variados, os seus textos jornalísticos têm a ideologia 

integralista como pano de fundo. Comparando os seus textos com os demais 

intelectuais brasileiros que atuaram na Ação Integralista, a produção 

cascudiana é inigualável, pois é concisa, enxuta, clara e informativa. Câmara 

sempre foi um repórter e não um genial filosofo. 

Assinando matérias em publicações em que despontavam Miguel Reale, 

Ovídio Cunha, Menotti Del Picchia, Roland Corbisier, Gustavo Barroso, 

além do próprio líder nacional, Plínio Salgado, o escritor Luiz da Câmara 

Cascudo tornou-se um nome nacional, um jornalista conhecido nos meios 

culturais e políticos da capital da República, o Rio de Janeiro, onde se 

concentrava a elite da intelectualidade brasileira. (CORTEZ, 2002. p. 37) 

Por meio de sua atuação, pôde ser utilizado após o fim da AIB em novas 

atuações no Ministério da Educação, desde que seu passado recente fosse deixado de 

lado, inclusive com a ajuda dos órgãos do governo responsáveis por isso, como o 

Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, para que ele não pudesse ser associado 

aos antigos aliados políticos, que se tornaram oposição ao governo Vargas, de forma 

que a tentativa de golpe integralista se estabeleceu. 

Câmara Cascudo foi poupado da inusitada situação de ser jogado no cárcere 

juntamente com os velhos e degenerados inimigos comunistas, presos dois anos antes, 

constatando que o poder de Vargas dependia muito mais das forças armadas, da qual 

recebeu amplo apoio dos generais, do que de forças políticas que possuíam ideologias 

semelhantes. 
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3.2 A ORDEM - RN 

 

103 

  Jornais são muito mais do que publicações periódicas de notícias. Enquanto 

veiculadoras de fatos, são registros únicos e riquíssimos da realidade de um local, de 

seu povo, da sua historicidade. Porém, jornais vão além. Periódicos como o A Ordem – 

RN não são apenas, e ricamente, fontes históricas primárias, vestígios de uma sociedade 

que foram produzidas por ela mesma, e entrar em contato com o jornal corresponde ao 

contato com a sociedade da época, da forma como ela existia, sem alteração do material 

analisado. São fontes históricas puras em sua produção e complexas em seu conteúdo. 

A ideia de se incluir o estudo de documentos enquanto possibilidade de 

pesquisa qualitativa pode, à primeira vista, parecer estranha, uma vez que 

este tipo de investigação não se reveste de todos os aspectos básicos que 

identificam os trabalhos dessa natureza. 

Considerando, no entanto, que a abordagem qualitativa, enquanto exercício 

de pesquisa, não se apresenta como uma proposta rigidamente estruturada, 

ela permite que a imaginação e a criatividade levem os investigadores a 

propor trabalhos que explorem novos enfoques. Neste sentido, acreditamos 

que a pesquisa documental representa uma forma que pode se revestir de um 

caráter inovador, trazendo contribuições importantes no estudo de alguns 

temas. [...] (GODOY, 1995. p. 21) 

 Ainda que não possuam a clara intenção de fazer parte da História, de produzir 

matérias pensando no registro histórico que irão realizar para a posteridade, fazem-no 

de forma singular ao registrar as impressões, posturas ideológicas, realizar denúncias, 

exaltações e defesas movendo a opinião popular consigo. 

 Com a intenção de existir e ser um produto consumível, o jornal deve ter um 

público-alvo bem definido ou não. Dependendo de sua estrutura e alcance, pode ter uma 

temática específica ou variada, ter humor, acidez, ou levar a si mesmo muito a sério, 

                                                           
103 Edição 001, de 14 de julho de 1935. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 24/02/2018. 
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devendo encontrar a melhor linguagem e abordagem para seu público, sendo então 

veiculador não apenas de informações mas na cuidadosa escolha da maneira como estas 

mesmas informações são transmitidas. O jornal é fonte formadora de opinião pois se 

adequa ao público-alvo para transmitir as informações selecionadas ao interesse de seus 

editores e da ideologia defendida. 

A pesquisa não propõe unicamente a minuciosa inspeção do jornal, de maneira a 

traçar seu perfil, como já feita por historiadores e demais pesquisadores, mas tomar o 

jornal como reflexo da vida cotidiana e das tensões sociais, políticas e econômicas da 

época, para compreender sua importância na restauração do catolicismo no imaginário 

popular e as fundamentações que este jornal traz para o empoderamento da doutrina 

católica em relação às demais doutrinas religiosas e ideologias políticas, a qual reforça 

ao longo de todo o século XX a defesa do Ensino Religioso na escola pública por todo o 

território nacional como forma de combater as ideologias de esquerda e a liberdade e 

diversidade religiosa. Em outras palavras, não se trata de encontrar a exatidão do 

discurso d’A Ordem, mas de sua subjetividade enquanto emissor de informações e 

ideias. 

[...] Muitos dos documentos por ela utilizados não foram produzidos com o 

propósito de fornecer informações com vistas à investigação social, o que 

possibilita muitos vieses. Exemplificando: documentos autobiográficos e 

artigos de jornais podem distorcer muitos pontos na tentativa de construir 

uma boa história. [...] A maioria dos documentos registram relatos verbais, 

não provendo informações sobre comportamentos não-verbais, que, as vezes, 

são imprescindíveis para se analisar o sentido de determinada fala. (GODOY, 

1995. p. 22) 

 Dessa forma, um dos objetivos desta pesquisa, não se trata da análise da 

verdade, por trás da distorção dos pontos, mas a análise da distorção em si, que 

correspondem ao discurso ideológico do jornal e suas reações de acordo com os 

acontecimentos do cotidiano, das esferas regionais, nacionais e internacionais. 

Neste contexto insere-se A Ordem, revista do Estado do Rio Grande do Norte. 

Porém, suas raízes são mais profundas e antigas. Fundada na década de 1920 no Rio de 

Janeiro e rapidamente se espalhando pelo Nordeste e Sudeste do país, os maiores focos 

do catolicismo desde o período colonial, por meio de publicações de seus artigos em 

revistas e jornais e presente até os dias atuais, especialmente na Arquidiocese de 

Natal104. Esta revista potiguar tinha como objetivo minimizar a indiferença da 

população em relação às doutrinas da Igreja Católica, bem como combater sua oposição, 

reforçando assim a influência de suas doutrinas entre a sociedade brasileira. 

Com o advento da República, a separação entre Igreja e Estado se fez sentir, e a 

classe eclesiástica temia o enfraquecimento de sua influência sobre a população, uma 

vez que não mais estaria atrelada a nenhum órgão oficial da União105. Desde a primeira 

                                                           
104 Disponível em: http://arquidiocesedenatal.org.br/publicacao/revista-a-ordem, em 20/04/2017. 
105 Durante a segunda e terceira décadas do século XX, apesar da laicidade da República Velha (1889-

1930), a Igreja Católica amplia suas bases de alcance e proselitismo. 

http://arquidiocesedenatal.org.br/publicacao/revista-a-ordem
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década do século XX, o catolicismo, apesar da liberdade religiosa presente na 

Constituição, amplia suas bases de ação, recorrendo a novas estratégias. Por meio da 

disposição de muito católicos, encabeçados por dom Sebastião Leme, arcebispo do Rio 

de Janeiro na época, em combater “ideologias vermelhas”, fundam em 1921 a revista A 

Ordem, editada e veiculada pelo Centro Dom Vital, cujas contribuições de Tristão de 

Ataíde106, pseudônimo do diretor tanto do Centro Dom Vital quanto d’A Ordem, Alceu 

Amoroso Lima, são frequentes nas edições estudadas do jornal norte-rio-grandense. 

Caberia então aos meios de comunicação estratégicos da Igreja Católica fazer 

campanha por projetos educacionais reacionários e tradicionalistas, que reafirmassem a 

influência do catolicismo na sociedade e acabaram por concretizar trechos de emendas 

na Constituição. Durante o Governo Vargas (1930-1945), o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova foi discutido e combatido pel’A Ordem, os quais conquistaram uma 

vitória significativa no Congresso em 1934: estabeleceram a disciplina Ensino Religioso 

como parte do currículo nacional, apregoando a ordem e a subordinação à doutrina 

católica. 

Sendo assim, como forma de difundir a “restauração católica” pelo país, funda-

se em 1935, A Ordem107, no Rio Grande do Norte, como órgão oficial da então Diocese 

de Natal108, administrada pela Congregação Mariana de Moços109. Em outras palavras, o 

jornal era abertamente prosélito. O nome escolhido para o jornal naturalmente deriva do 

órgão carioca, uma vez que, antes de sua existência no Rio Grande do Norte, muitas 

matérias deste órgão eram veiculadas nos diários natalenses. 

Pois as incongruências da imprensa agnostica levam, por vezes, a esses 

paradoxos [o de dirigir um jornal cujas ideias veiculadas não condizem com 

as próprias crenças pessoais], que repercutem dolorosamente na alma de um 

homem de consciência, e fazem um mal tremendo ao público. A culpa do 

surto "extremista" em nosso meio cabe, em grande parte, à imprensa. Foi ella 

que, pelos seus processos de sensação, pela incosistencia de sua doutrinação, 

pela irresponsabilidade de suas affrontas levou o público a esse nervosismo, 

que se caracterisa justamente pela insatisfacção de tudo, pela vontade de 

mudar, pelo messianismo quotidiano110. [...] (ATHAYDE, Tristão de. In: A 

ORDEM, 14/07/1935) 

Graças à contribuição de seus intelectuais, que combatiam as práticas liberais e 

comunistas, movimentos de renovação educacionais, sociedades e grupos como a 

Maçonaria e o Rotary e também religiões diversas, em sua maioria de vertentes 

espíritas, A Ordem encontra espaço neste contexto, tido como a época da decadência da 

                                                           
106 Também grafado como Tristão de Athayde. 
107 Para futuras referências, A Ordem, revista original do Rio de Janeiro será mencionada adiante na 

pesquisa como A Ordem - RJ, sendo A Ordem e A Ordem – RN o mesmo jornal potiguar. 
108 Atualmente Arquidiocese, desde 16/02/1952, por meio da Bula Arduum Onus, do papa Pio XII. 
109 A Congregação Mariana de Moços é um órgão fundado pelos jesuítas, no século XVI com a finalidade 

de arregimentar militantes católicos de várias faixas etárias, voltadas primordialmente jovens e 

adultos. Seu braço fundado na Diocese de Natal, em 1932, tinha objetivos específicos relacionados às 

atividades de imprensa. 
110 A ortografia original do jornal será mantida, de forma a captar mais precisamente a linguagem e o 

idioma da época. 
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humanidade, como um dos instrumentos de comunicação estratégica mais importantes 

para a recristianização do povo, a “restauração católica”. 

Dando continuidade à postura educacional observada em outros periódicos 

católicos, mas em especial n’A Ordem – RN, percebe-se a proximidade de seu discurso 

com Integralismo, acompanhando as atividades da Ação Integralista Brasileira (AIB), 

realizando menções a Plínio Salgado e seus discursos, e contando com suas 

contribuições: 

A grande missão que este paiz tem o direito de exigir da imprensa nestes dias 

de confissão de valores, de desorientação doutrinária, de violentas 

manifestações de interesses de classes à cuja sombra agem apetites violentos 

dos exploradores de situação, a grande missão que cumpre os jornaes 

brasileiros é acima de tudo, – doutrinar. 

Doutrinar a bôa doutrina, que é aquella que se origina da consideração 

superior dos acontecimentos [...]. Insistir diariamente, sem cansaço, sem 

enfado, sem desfallecimentos, na repetição de algumas verdades elementares 

que de ha muito se tornaram verdades pacificas para todos os que ainda 

conservam uma pequena dóse de bom senso e de sincero desejo de vêr 

crescer e desenvolver-se este grande povo, com a garantia da paz, da 

harmonização de todas as forças economicas e sociaes da Nação, num rumo 

de superior finalidade política. 

(SALGADO, Plínio In: A ORDEM, 14 de julho de 1935) 

O jornal acompanha os processos históricos da década com posicionamentos dos 

intelectuais ativos, tanto da comunidade cristã quanto de representantes do governo, dos 

quais alguns sentem apreço pelos ideais integralistas de tal forma que a proposta de 

Ensino Religioso da Igreja durante todo o período de pesquisa está em concordância 

com os valores tradicionalistas de ordem apregoados pela AIB111. 

 Porém, certamente, o maior foco de combate do jornal A Ordem, o jornal oficial 

da Diocese de Natal, é o comunismo, assim como o jornal homônimo carioca. Melhor 

dizendo, o anticomunismo, seu verdadeiro foco, irá pautar as páginas do jornal. Serão as 

veias e artérias da construção do imaginário social católico. Em suas linhas e 

entrelinhas, A Ordem promulga ideias e veicula notícias desastrosas ao comunismo 

enfatizando sempre os insucessos da URSS na política, economia, interna e 

internacionalmente. Seu constante ataque às posturas vermelhas enaltece a moral 

católica como a única capaz de diminuir a influência comunista no mundo, 

especialmente no Brasil. 

 

                                                           
111 “A educação era considerada por Francisco Campos como um processo destinado a criar, conservar 

ou recuperar os valores que teriam sido perdidos – a religião, a família e a pátria –, uma tríade 

semelhante à do integralismo, forjada nos quadros de referência do fascismo, ideologia à qual 

Francisco Campos não era avesso.” In. CUNHA, L. A. C. R.. "A luta pela ética no ensino 

fundamental: religiosa ou laica?" In: Cad. Pesqui., São Paulo,  v. 39, n. 137, p. 401-419, Aug. 2009.   
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3.2.1 A ORDEM E O (ANTI)COMUNISMO 

112 

A Ordem, no Rio Grande do Norte, fundada em 1935, em menos de um ano 

encontra seu viés altivo no combate ao comunismo113. A Intentona Comunista, que 

apesar da atenção votada aos eventos do levante na capital, Rio de Janeiro, seu primeiro, 

mais duradouro e que obteve mais sucesso, foi em Natal. Malograda a tentativa, a 

ideologia comunista, que já era motivo de atenção por parte da Igreja Católica, passa a 

ser combatida de forma árdua e constante114. 

Em Natal, o levante se inicia de maneira reativa ao iminente afastamento de 

membros comunistas do exército. Em contrapartida, a reação é eficiente, os insurretos 

tomam Natal, buscam expansão para as cidades vizinhas em direção ao interior. Estes 

tombam a Coluna Capitolina, presente diplomático de Mussolini aos potiguares 

relacionada à hospitalidade que aviadores italianos receberam ao cruzar o Atlântico num 

feito histórico, mas, ainda assim, considerada um símbolo do fascismo. 

Esta foi a oportunidade de colocar em pauta do jornal toda a tensão entre 

catolicismo e comunismo, originária ainda no século XIX, e representada com maior 

força na Revolução Russa, em 1917. O governo soviético estabeleceu políticas que 

enfraqueciam a influência religiosa no país, derivando disso perseguições aos religiosos 

presentes no país, fechando templos e igrejas, prendendo e executando o clero. 

Nesse sentido, as representações que compõe o imaginário anticomunista 

engendrado pela Igreja católica no estado ganham forma prática no uso da 

imprensa como principal instrumento de combate ao inimigo vermelho. Ao 

mesmo tempo, é preciso levar em consideração que a utilização intensa de 

elementos simbólicos, formulando as significações conotativas em torno do 

inimigo, assumiu facetas diversas e ao mesmo tempo 

específicas, circunscritas de acordo com os interesses e as estratégias 

assumidas pela Santa Sé e pelo episcopado potiguar no combate ao que se 

denominou de “tempos despudorados”. 

(FALCÃO e REBOUÇAS, 2013, p. 34) 

 

                                                           
112 Edição 010, de 26 de julho de 1935. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 22/02/2018. 
113 FALCÃO, M. L.; REBOUÇAS, M. N. L. "Velho inimigo: o jornal católico A Ordem e o discurso 

anticomunista no Rio Grande do Norte." In: Revista Sertões, ISSN: 2179-9040, Mossoró-RN, v.3, n. 

1, pp. 33-46, jan./jun. 2013. 
114 No período disponível no acervo da Biblioteca Nacional (1935-1952), as grafias somadas, comunismo 

e communismo, resultam em mais de 2100 incidências! 
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Ao desencadear dos acontecimentos entre 24 e 27 e novembro de 1935, o jornal 

publica uma nota no dia seguinte: 

Explicando ao publico 

A ORDEM fez distribuir um aviso, em seguida, nos seguintes termos: 

BOLETIM DE <<A ORDEM>> 

Nossa circulação no proximo domingo 

Aos nossos leitores e assignantes communicamos que "A ORDEM" voltará a 

circular no próximo domingo. Os motivos que determinaram a interrupção da 

circulação desse orgão são de todos conhecidos: [...] 

Na próxima edição de "A ORDEM", não só publicaremos completa 

reportagem sobre os ultimos acontecimentos como daremos a nossa palavra 

desapaixonada sobre os mesmos, dentro da orientação invariavel que nos 

traçamos. 

Podemos antecipar a nossa formal condenação ao golpe dos extremistas, sem 

esquecer que o phenomeno communista é uma resultante de erros que 

diariamente combatemos, dos quaes participam tambem os defensores das 

chamadas "liberdades modernas". O erro é geral e só se salvará quem ouvir a 

palavra sempre nova e eterna da Igreja de Jesus Christo. 

Viva Christo Rei! 

Natal, 28 de novembro de 1935. (A ORDEM, 1/12/1935) 

Apesar da nota explicitar que a próxima edição trará a “palavra desapaixonada” 

dos editores, ressalta que esta postura está de acordo com a “orientação invariável que 

nos traçamos”, refere-se ao combate explícito ao comunismo. Em outras palavras, a 

postura padrão é o ataque a esta ideologia e não se pode supor o que seria uma 

abordagem realmente desapaixonada em relação a ela. Não apenas à tentativa de golpe, 

mas à ideologia como um todo. A 1º de dezembro é publicada a edição 107 do jornal, 

que, apesar de ser o primeiro grande ataque ao comunismo e seus seguidores, reúne 

todas as visões e vertentes críticas que são observadas no futuro e no passado do jornal, 

dentro do período analisado. Esta edição é de suma importância para a compreensão do 

discurso e da tentativa de criar um imaginário social acerca do comunismo. Atente-se ao 

cabeçalho e aos títulos das matérias. 
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115 

As notícias desta edição, em especial na capa, trazem um discurso aberto de 

combate e do alívio e bênção relacionados ao fracasso da Intentona: 

A ORDEM volta hoje a circular, depois de uma semana de interrupção, 

motivada pela occupação que os extremistas fizeram, de 24 a 27 ultimos, das 

suas oficinas. 

Os communistas tiveram a ousadia de transformar esta folha em orgão da 

"Alliança Nacional Libertadora", pretendendo humilhar a população 

catholica do Estado, que viu o seu jornal transformado, de momento para 

outro, em centro de irradiação vermelha. Aquelles typos e aquellas machinas, 

sempre por nós utilizados em defesa de Jesus Christo e de sua Igreja 

passaram a ser cynicamente empregados, pelos agentes de Moscou, em 

propaganda do anti-Christo e da lepra marxista, contra os quaes sempre 

tivemos assestadas as nossas baterias. 

Os invasores queimaram a nossa edição de domingo que trazia o 

EVANGELHO de São Matheus, (24,15-35) referente aos "falsos prophetas 

que farão prodigios e coisas espantosas, a ponto de seduzirem os proprios 

escolhidos" 

"Falsos prophetas", sim, porque veem annunciando um paraizo irreal, na 

terra, para os operarios e os pequenos. 

Elles, segundo o mesmo Evangelho, fazem effectivamente, nos primeiros 

instantes de dominnio, "prodigios e coisas espantosas", distribuindo com os 

proletarios custosas iguarias, vinhos caros, cedulas e moedas de valor. 

Mas depois... Depois é descoberto o embuste e as mascaras dos hypocritas 

veem ao chão. 

Pobres do operarios que se deixaram iludir, elles que são os "escolhidos", os 

predilectos de Deus. O paraizo terrestre promettido se esvaiu em fumaças. 

Adeus tranquilidade. Adeus pão. Adeus terra. Adeus liberdade. (A ORDEM. 

1/12/1935) 

Após uma interrupção de uma semana (intervalo entre as edições de 23 de 

novembro e 1º de dezembro de 1935), o jornal volta a ser distribuído tratando a 

                                                           
115 Edição 107, de 1º de dezembro de 1935. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 18/03/2018. 
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Intentona Comunista como um ato de extremistas, terroristas. A ocupação do jornal é 

tida como uma afronta pessoal pelos editores. 

Os insurretos se apropriaram do espaço e dos maquinários estabelecidos como 

parte dos planos de divulgação do movimento. Sendo o golpe um movimento político 

rápido, é necessário que se apropriem do que já está estabelecido, no caso, as 

instalações do jornal. Ainda assim, assume-se que a tomada de um símbolo da 

cristandade no Rio Grande do Norte foi uma afronta direta à Igreja e à civilização cristã, 

segundo os editores. 

Aqui se coloca uma característica marcante do discurso do jornal: o uso 

recorrente de aspas, como recurso de ironia, para indicar o que não se pode ser 

compreendido de forma direta, havendo um significado equivocado por trás disso, como 

no caso do uso em “Alliança Nacional Libertadora”, em que o jornal questionaria 

indiretamente os ideais da ANL por meio da suposta ironia presente em seu nome, não 

sendo esta unânime no território nacional, muito menos libertadora, pois representa o 

“totalitarismo ateu”. 

Um outro aspecto recorrente do ataque realizado ao comunismo é a vinculação 

de sua doutrina enquanto doença. Neste caso, como em muitos outros, a hanseníase foi 

utilizada como adjetivo para o marxismo. O uso específico dessa doença, que 

historicamente promoveu exclusão dos enfermos e preconceitos de várias óticas, não é 

apenas uma doença degenerativa crônica, mas também altamente contagiosa, da mesma 

forma que A Ordem considera a ideologia marxista. 

Tal como uma doença, os comunistas foram denunciados como um grupo 

dedicado a infiltra-se nos organismos sociais, debilitando-os internamente. 

Nesse sentido, a representação do comunismo enquanto enfermidade remete 

ao tema correlato da infiltração. Tidos como inimigos externos da nação, os 

revolucionários se infiltrariam na organização brasileira tal como agentes 

patológicos, colocando em risco a integridade da nação. (FALCÃO e 

REBOUÇAS, 2013, p. 38) 

 

O uso de letras maiúsculas em EVANGELHO chama atenção do leitor para a 

gravidade da profanação realizada pelos insurretos, sendo que, adiante, a palavra é 

escrita apenas com a primeira letra maiúscula. Neste momento, a atenção está voltada 

para o fato dos rebeldes terem queimado a edição que seria lançada no domingo, já 

pronta, usando a presença nela das palavras sagradas do evangelho, para criminalizar 

ainda mais a atitude. 

Ao final, referência às Teses de Abril, de Lênin, "paz, pão e terra", que 

simbolizaram a saída da Rússia da Primeira Guerra, a propriedade coletiva dos meios de 

produção e a reforma agrária aos camponeses. Símbolos do sovietismo. Atacados ao 

final com a provocação "Adeus liberdade", pelo desfecho da Intentona. 

Se a nota anterior, republicada na edição 107, fala em palavra desapaixonada, 

jornalisticamente imparcial, ainda que dentro da ideologia pregada pelo jornal, pois o 
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conteúdo de todo jornal é ideológico, fica o questionamento: de certa forma, é possível 

alcançar a imparcialidade no jornalismo? Eles, nesta ocasião, certamente não foram. 

Ainda em 1935, na edição seguinte à 107, apresentada acima, o excesso de 

ataques explícitos segue até as próximas 5 edições, pelo menos. 

Reprimir e Prevenir 

Sem confundir sentimento christão com sentimentallismo, nós somos os 

primeiros a concordar que a punição dos verdadeiros culpados do movimento 

communista que infelicitou nossa terra deve ser exemplar e severa. 

Apenas, achamos que convem estabelecer uma sensivel gradação no 

julgamento dos implicados, punindo com todo o rigor os autores conscientes 

da narnara scena e muito menos severamente os pobres operarios, em 

desespero, arrastados pelo abandono em que os deixamos viver, quasi 

relegados do convivio social. 

Os chefes do movimento, os <<intelectuaes>> os professores de escolas 

officiaes, os empregados do governo verdadeiramente culpados, os 

aproveitadores e opportunistas que viviam enchendo de promessas 

irrealizaveis o operariado, não podem merecer complacencia, pois tinham o 

discernimento sufficiente para medir a tremenda responsabilidade do seu 

gesto de loucura.[...] (A ORDEM. 03/12/1935) 

O que se observa é o endurecimento da postura do jornal e sua aproximação com 

outras ideologias igualmente combatentes do comunismo, como o integralismo. A 

manchete é bem clara: “Por Deus, pela Patria e pela Familia é imperioso luctar nesta 

hora historica do mundo, com a democracia, sem ella ou contra ella. (De <<O 

NORDESTE>>, orgão catholico de Fortaleza)” (A ORDEM. 03/12/1935), trazendo o 

lema da AIB, Deus, Pátria e Família. 

No tocante à Segunda Guerra Mundial, torna-se interessante observar como o 

catolicismo aproxima o comunismo do nazismo, de forma que ambos seriam tidos como 

execráveis pelos católicos. De fato, os regimes de Stalin e Hitler possuem semelhanças, 

em especial o regime totalitarista e tudo que o evoca. Dessa forma, buscar dois alvos em 

apenas uma matéria, na tentativa de mobilizar a opinião pública em relação a ambas, 

sendo que, neste movimento jornalístico, uma ideologia denigriria a outra, e vice-versa. 

E no curso dos acontecimentos de 1939 a 1945, o nazismo ganha cada vez mais 

destaque negativo entre os católicos, fato que proporciona à Ordem aproximá-lo do 

comunismo. Entre outros artigos do jornal, estes são dois dos melhores elaborados: 

Christianismo, Hitlerismo, Bolchevismo: Dois erros iguais... e contrários 

O escritor protestanete allemão T. H. Tetens acaba de publicar em Buenos 

Ayres - porque na Allemanha seira isso impossivel - um livro em que mostra 

não haver diferenças fundamentaes, pelo menos doutrinariamente, entre o 

bolchevismo vermelho e o hitlerismo pardo. 

Para elle, o bolchevismo assume duas formas específicas: [...] Ambos 

procuram o triumpho sobre o mundo burguez, a conquista do poder absoluto, 

uma concepção totalitária de mundo, a dictadura do partido dominante, a 

eliminação do christianismo, uma nova fé materialista, a necessidade de 

domínio mundial. Materialismo social das raças dominantes; doutrina 

classista e odio de classes; a doutrina racial e odio de raças; a primeira 
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revolução proletaria: a primeira revolução racial; a ideia do trabalho cria uma 

nobreza de classe: a ideia do sangue cria uma nobreza racial; atheismo e 

perseguição de cristãos: paganismo e perseguição de christãos [...] (A 

ORDEM. 04/07/1937) 

Advertência oportuna 

O problema do comunismo, no Brasil, continua em foco. Há o perigo dos 

totalitarismos fascistas. Mas é preciso não esconder, igualmente, o perigo da 

esquerda comunista. 

Foi neste sentido o oportunissimo discurso do dr. Etelvino Lins, ilustre 

Secretario da Segurança Publica do Estado de Pernambuco. 

"Uma coisa é a vitória das Nações Unidas em que achamos firmemente 

empenhados, [...] e outra coisa é o desejo que alimentam certos grupos de que 

os exércitos russos forcem as paredes da Europa para a implantação do 

regime soviético". (A ORDEM. 03/01/1944)116 

Com o fim da guerra, o Brasil passa pelo processo eleitoral que impediu o então 

presidente Getúlio Vargas a concorrer para o cargo, sendo eleito como senador. Para 

este período histórico entra em cena a Liga Eleitoral Católica – LEC. Como resposta ao 

enfraquecimento eleitoral católico frente ao Partido Comunista, já na década de 1920, 

uma das medidas tomadas por Dom Sebastião Leme, tendo como secretário o diretor da 

revista A Ordem – RJ, Alceu Amoroso Lima (Tristão de Ataíde): em 1932, era formada 

a LEC, para fazer oposição tanto a Vargas quanto aos comunistas, já conquistando 

resultado expressivo nas eleições de 1933. 

Nas eleições de 1945, a LEC continua em ativa participação nas páginas d’A 

Ordem, buscando orientar o sufrágio católico. Com o processo de redemocratização e a 

volta do pluripartidarismo, intensificam-se os ataques da LEC ao Partido Comunista e 

seus candidatos, as vésperas das eleições. Da mesma forma, busca se aproximar 

daqueles que se comprometem em atender às demandas católicas: 

117 

Aos catolicos do Rio G. do Norte e, em geral, a todos os eleitores de boa 

vontade, a Junta Diocesana da Liga Eleitoral Catolica recomenda, como 

                                                           
116 Esta edição possui o seguinte cabeçalho: “Todos precisam estar atentos, contra os inimigos de nossa 

terra, venham da direita, venham da esquerda, com todos os disfarces”. 
117 Edição 2994, de 29 de novembro de 1945. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 22/02/2018. 
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dignos dos seus sufragios, os seguintes candidatos que aceitaram, 

expressamente, os pontos das reivindicações catolicas: 

[...] 

Para a Presidencia da Republica a Liga Eleitoral Catolica renova o aviso de 

que tanto o Major Brigadeiro Eduardo Gomes como o General Eurico Gaspar 

Dutra merecem, pelos compromissos solenemente assumidos de defender as 

reivindicações dos catolicos, igualmente os votos dos norte-rio-grandenses. 

Não podemos, entretanto, dizer o mesmo do sr Iêdo Fiuza, candidato do 

Partido Comunista - que a LEC aliás, não chegou a consultar - cujas chapas 

não devem ser aceitas pelos eleitores incautos. 

Chamamos a atenção dos eleitores das Rocas e do Alecrim, advertindo-os do 

pergido que constituirá para o Brasil a vitoria de um candidato do Partido 

Comunista, cuja aplicação pratica na Espanha, No mexico, na Russia e no 

Brasil, em 1935, deixou as mais tristes recordações pela serie de crimes 

praticados. (A ORDEM. 29/11/1945) 

Ainda que o pleito tenha se encerrado, o General Dutra eleito por ampla maioria, 

Getúlio Vargas facilmente eleito senador, os ataques ao comunismo não cessam. Eleito 

senador, pelo Rio de Janeiro, Distrito Federal, juntamente com outras figuras muito 

conhecidas: Carlos Marighella e Jorge Amado cujos mandatos vigoraram entre 1946 e 

1948, antes que o Partido Comunista do Brasil fosse cassado. 

A Ordem agora apontava para as contradições entre o que Prestes defendia e 

suas atitudes recentes. Recorrendo novamente ao uso de aspas, quando pretende 

questionar de forma irônica algum aspecto, e ao uso de estereótipos comumente usados 

até os dias de hoje, como o de que o indivíduo é eleito para angariar vantagens pessoais 

e deixar seus ideais políticos que defendia em segundo plano. 

Salvadores Comunistas 

Os jornais publicam as chapas do Partido Comunista, do Distrito Federal. O 

nome do sr. Luiz Carlos Prestes as encabeça. Causa estranheza o fato de o 

"desinteressado lider dos proletários" concorrer para o senado e a camara 

federal. Não é só ele; tambem o seu companheiro pretendente á senatoria tem 

o seu nome disfarçado entre os dos demais "camaradas". 

Francamente, esse gesto do secretaria geral do Partido Comunista trai a sua 

doutrina. Enquanto prega a salvação do pais pela massa trabalhadora, rouba a 

essa mesma massa a oportunidade  de uma representação no legislativo, tal 

como não hesitaria em despojá-la da participação do governo, caso um dia o 

lograsse.[...] 

Essa atitude lembra a figura que ao dizer: "sou patriota", ao envez de levar a 

mão ao peito, leva-a mais abaixo: dá tapinhas no estomago 

concomitantemnte com a restrição mental. 

[...] É preciso tomar medidas salvadoras. Mas cá no caso, salvadora paara 

eles em primeiro lugar; a salvação do pais será arranjada depois. 

Atentemos bem: estes são os "salvadores" do Brasil. 

Ainda hoje em dia observamos práticas tidas como condenáveis pelos eleitores, 

como a apropriação do aparelho do Estado para garantir imunidade, recursos e conforto 

material. Estes ataques não são exclusivos nem da direita e nem da esquerda, estão 

presentes tanto hoje quanto no século passado. Como se os políticos dos quais não 



 

125 
 

concordamos fossem francos aproveitadores e estivessem a sorver das garantias do 

governo em benefício próprio. E, de fato, o que se observa é que muitos o são. 

 

3.2.2 A ORDEM E GUERRA CIVIL ESPANHOLA 

118 

Ao que se sucedeu, logo após a Intentona, com a prisão dos envolvidos, bem 

como de parlamentares de esquerda, o jornal publica uma matéria, na edição 250, sobre 

a reação de políticos espanhóis: 

Insolencia ridicula 

A imprensa nacional, em sua quase unanimidade, tem verberado acremente a 

attitude ridicula e insolente de algumas dezenas de parlamentares espanhoes, 

vendidos à Russia, que telegrapharam ao presidente da República Brasileira 

protestando grosseiramente contra a prisão dos deputados communistas do 

Brasil e do famigerado Prestes. 

A insensatez e ridicularia dessa attitude summamente descortez faz-nos 

pensar seriamente nos vexames por que está passando o nobre povo espanhol, 

à mercê da inconsistência e do incondicionalismo de semelhantes 

"representantes" da opinião pública, que teem nas mãos o poder de elaborar 

leis... [...] (A ORDEM, 29/05/1936) 

Esta matéria liga a posição de ataque d'A Ordem entre a Intentona Comunista 

com os eventos da Guerra Civil Espanhola. Mais uma vez o uso de aspas para ironia e 

ataque ao suposto perigo que representam parlamentares que, no mínimo, desaprovam o 

ataque ao comunismo, além daqueles que o são. O trecho aponta para o perigo desses 

sujeitos criarem leis que regulem a vida da nação espanhola em desacordo ao 

catolicismo. São tidos como ameaças iminentes à civilização cristã. 

Em 1936, a Espanha, uma nação fundamentada sob o catolicismo, cujas raízes 

são profundas e muito antigas, passa pelo mesmo processo de perseguição anticlerical. 

Dessa forma, o clero católico de todo o mundo sente a necessidade de proteger a 

instituição e sua doutrina, acima de todas as outras coisas, da “ameaça vermelha”. A 

perseguição ao comunismo ganha uma nova proporção. 

Nesse sentido, o temor da conspiração vermelha e de novas ações 

revolucionárias continuou povoando o imaginário anticomunista. As supostas 

                                                           
118 Edição 289, de 22 de julho de 1939. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 22/02/2018. 
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ações arquitetadas pelo inimigo abriram precedentes para que a campanha em 

seu combate, mesmo diante do arrefecimento da grande imprensa nacional, 

continuasse a figurar como um dos grandes desafios enfrentados em nome da 

fé, e acima de tudo, pela manutenção dA Ordem. Nesse momento, surge 

como tema acionador e mobilizador das propostas anticomunistas o conflito 

civil iniciado na Espanha em 1936, que trazia em uma de suas frentes de 

combate, a implantação de um Estado republicano gerenciado pela esquerda. 

A partir de 1936, as notícias sobre a Guerra Civil Espanhola (1936-1939) 

cobriram o conflito com periocidade quase diária. As manchetes se 

direcionavam em sua maioria aos feitos dos rebeldes franquistas, 

considerados pelo periódico como os “donos da situação”. Em sua 

grande maioria, as matérias destacavam os avanços e sucessos das investidas 

dos revolucionários contra as forças comunistas, enaltecendo o ideal 

nacionalista do General Franco e de seus seguidores. (...) Em meio a 

cobertura diária do conflito, o jornal caracterizava os franquistas 

como “nacionalistas”, “insurretos”, “rebeldes”, que longe de serem 

designações pejorativas, designariam aqueles “que vêm para mudar um 

estado de coisas, que por um motivo ou por outro, não está satisfazendo a 

maioria da população de um país” (FALCÃO e REBOUÇAS, 2013, p. 43-44) 

Sobre os tidos “rebeldes” na conjuntura da Guerra Civil Espanhola, ou seja, 

Franco, os falangistas e outros, são tomados por verdadeiros revolucionários, por 

combaterem uma Espanha doente e impregnada pelo comunismo119, cujas vitórias são 

amplamente saudadas pelo jornal. Embora a esquerda espanhola fosse heterogênea, A 

Ordem não se preocupou em destrinchar essas diferenciações, as quais inclusive foram a 

causa do enfraquecimento da resistência. Para as intenções maniqueístas propostas, é 

necessário que todos fossem comunistas, “farinha do mesmo saco”, tidos por 

criminosos, depravados e perversos. 

A Espanha era vista pela ótica de ser um país católico, tomado 

pelos comunistas e em que os católicos, a religião, a igreja e as suas relíquias 

eram mortos, perseguidos, destruídos e profanados. Sucessivas notícias no 

jornal A Ordem davam conta de atrocidades sem par e a metáfora “os novos 

bárbaros” era constantemente evocada em referência aos Republicanos e a 

reação a estes era saudada como um esforço contra os comunistas, que os 

católicos deveriam apoiar sem restrições. (PEIXOTO, 2014. p. 47) 

E enquanto país católico, jamais poderia ser controlado pela esquerda 

republicana. Ainda que de ambos os lados tenham ocorrido exageros e crimes de guerra, 

são notadamente divulgados de forma semelhante. A Ordem não apresenta embaraço 

para tratar do que apoia, sempre aparentando imparcialidade esperada por jornais. 

Porém, ao noticiar os excessos e situações deploráveis destes grupos defendidos pelo 

jornal, a notícia não apresenta juízo de valor. Um dos casos mais trágicos da Guerra 

Civil Espanhola foi, entre outros, o massacre de Badajoz, onde a população civil e 

soldados republicanos defendiam a cidade de forma desesperada: aqueles que não 

tinham armas utilizavam ferramentas do campo e o que pudessem ter em mãos, contra 

os falangistas das tropas de Franco. 

Foram massacrados em combate por tropas mais equipadas, com o apoio de 

Hitler e Mussolini, e o que se sucedeu após a vitória dos revolucionários ficou marcado 

                                                           
119 Como foi observado em 2.6,  “Comed Republica” – Resistência e Esperança. 
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na história deste conflito: execuções sumárias dos que foram derrotados, poupando 

apenas os civis que não participaram do conflito diretamente, e que não puderam ser 

culpabilizados ou capturados. 

A imprensa internacional expõe os acontecimentos do dia 14 de agosto de 1936 

com grande alarde. Quatro dias depois, a notícia já estampava jornais na França, 

denunciando o massacre. Mais impactante foi a cobertura dada pelos americanos, apesar 

de noticiarem apenas em 30 de agosto. A própria imprensa de Madri elabora seu ponto 

de vista sobre os acontecimentos, de forma não tão grave quanto os demais. 

A Ordem limita-se, mais uma vez, a notas sucintas, rasas. É assim que A Ordem 

enfrenta o desafio de dar a notícia ruim aos interesses do jornal, pois caso o deixasse de 

fazer, cairia em descrédito. 

Uma proclamação rebelde 

RIO, 13 - Communicam de Sevilha que os aviões rebeldes voaram sobre 

Badajoz soltando a seguinte proclamação: - "Soldados e Povo de Badajoz, 

sois victimas de vergonhosa burla. 

É unítil resistir, porque as forças do exército nacional restabelecerão em 

poucos dias a paz na Espanha. Rendei-vos! pois mais tarde, as nossas 

exigências serão em maiores preocupações e proporcionais á vossa 

resistência. 

Entregai os vossos chefes, pois isso evitará efusão de sangue. O nosso 

triumpho é certo. Nenhum obstáculo nos deterá nessa marcha, Rendei-vos 

emquanto é tempo. por que amanhã talvez já seja tarde". 

(A ORDEM. 14/08/1936) 

Totalmente Occupada 

RIO, 17 - O Radio Club Portuguez annuncia que a cidade e a provincia de 

Badajoz estão desde hontem, à noite, totalmente occupadas pelas forças 

revolucionárias. 

Outras informações dizem que houve na cidade execuções em massa. Em vão 

se combateram rendidamente nas ruas. 

Accresenta-se que só amanhã as auctoridades espanholas permitirão que 

visitem a cidade os jornalistas procedentes da fronteira portugueza. 

(A ORDEM. 18/08/1936) 

A nota de 18 de agosto é alarmante. O massacre aconteceu e o jornal não o 

confirma abertamente. Da mesma forma, não dá maiores explicações, nem supõe os 

motivos da imprensa ser permitida no local após a permissão das autoridades e provável 

“limpeza” do massacre, após o enterro dos executados, e eliminados os vestígios da 

tragédia em Badajoz. O mesmo é observado nos bombardeios a Madri e Barcelona, já 

no final do conflito, em que “A população civil está fugindo atropeladamente, enquanto 

a cidade é bombardeada pelos ares e por terra” (A ORDEM, 25/01/1939), sendo esta a 

única referência feita ao bombardeio urbano dos civis desta cidade, modalidade de 

ataque inaugurado neste conflito. 

Ao contrário, observa-se destaque no jornal, conforme os rebeldes avançam e 

tomam posições importantes: 



 

128 
 

120 

A comemoração pela “Espanha christã” já se dá num momento em que Franco 

demonstra interesse em buscar apoio da Igreja, garantindo seus antigos privilégios na 

Espanha. Neste momento da conjuntura, a Igreja Católica da Espanha abertamente 

defende as investidas franquistas. Já o Vaticano encontrava-se reticente, dado que uma 

grande parte da população, na área controlada pelos republicanos, era católica. Apenas 

com a clareza de que Franco venceria a guerra, o Vaticano se aproxima do general. 

Certamente Franco não poderia deixá-la de fora, dada a sua importância na história e 

cultura espanhola. Sua proposta seria irresistível: 

As autoridades nacionalista e a Santa Sé. 

Uma declaração do general Franco sobre sua attitude quanto á Igreja 

RIO, 26 - Communicam de Salamanca que o Novo Estado Espanhol tenciona 

chegar a uma concordata com a Igreja, estabelecendo definitivamente que as 

relações entre o estado e a Igreja na Nova Espanha, consituirão uma das 

primeiras questões a serem resolvidas ao findar a guerra caso a victoria sorria 

ao exercito nacionalista 

É isso que se deprehende das declarações feitas aos correpondentes da 

imprensa em Salamanca, pelo proprio generalissimo Francisco Franco. 

Outra importante questão será a restituição das ricas propriedades e dos bens 

á igreja, as corporações religiosas, de accordo com os sentimentos 

profundamente catholicos da maioria do povo espanhol. (A ORDEM. 

27/04/1937) 

Como se observa, houve uma contradição delicada entre a Igreja na Espanha e a 

Santa Sé. O Vaticano aguardou até a definição do conflito para estabelecer relações com 

o governo de Franco, embora não tivesse particular preferência a este devido ao seu 

caráter predominantemente fascista, e dados os atritos entre Igreja e Mussolini na Itália. 

Ainda que com certa hesitação, o maior interesse do Vaticano seria a manutenção da 

ordem na grande nação cristã espanhola, mesmo que internamente a Igreja Católica da 

Espanha apoiasse o franquismo.  

 

 

                                                           
120 Edição 376, 08 de novembro de 1936. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 06/02/2018. 
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3.2.3 A ORDEM, INTEGRALISMO E FASCISMO 

121 

Sempre presente em outras edições d’A Ordem, o integralismo é usado para 

fazer frente ao comunismo. Ao que se apresenta as atividades da AIB no Estado, se faz 

críticas ao comunismo, em alguns casos, tenho as notas lado a lado, como recurso 

binarista: 

122

123 

 Utilizado como método de combate, este binarismo apresentado pelo jornal 

procura o afastamento de uma doutrina política e a possibilidade de simpatia por outra. 

Além do mais, essa possibilidade de aproximação se estende à postura em relação aos 

órgãos oficiais do governo Vargas, como a polícia secreta e suas práticas. 

 Na ocasião da prisão de Prestes e Olga Benário, que após o fracasso da Intentona 

esconderam-se na cidade do Rio de Janeiro por meses, foram detidos pela polícia 

política chefiada por Filinto Müller, cuja visão policial é facilmente relacionada aos 

                                                           
121 Edição 001, p. 9 de 14 de julho de 1935. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 10/02/2018. 
122 Edição 004, de 19 de julho de 1935. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 10/02/2018. 
123 Edição 005, de 20 de julho de 1935. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 18/03/2018. 
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métodos de controle social observados nos regimes fascistas124, como a tortura125.  A 

Ordem veicula notícias de elogio das forças policiais, e, de início, tratando a prisão de 

Prestes, tido por extremista, de forma informacional, porém, na continuidade da notícia, 

na página 4 do jornal, a última, o jornal busca denegrir a imagem de Prestes, tomando-o 

por um fugitivo derrotado. 

[logo abaixo de sua foto]FELINTO MULLER, o incansável Chefe de 

policia do Districto Federal a quem se deve a prisão de Carlos Prestes. 

Noventa policiaes! 

Erma innumeros os policiaes que compunham essa turma. Cerca de 90 

homens à paizana. Estavam elles distribuidos por quase toda a parte baixa da 

Cachamby. 

Várias casa foram observadas e visitadas, sem resultado positivo, até que 

ante-hontem à noite houve a denuncia que localisou a casa da rua Honorio. 

A despeito da chuva inclemente, os policiaes se mantiveram em seus postos e 

dos varios sectores onde se achavam passaram a observar com cuidado. 

Deixou-se prender 

<<O Globo>> acredita que Prestes procurou essa casa [onde sua mãe residira 

muitos anos antes] para se entregar à policia, pois não havia lugar mais 

inseguro. 

Estando o ex-capitão brigado com o Komintern, censurado mesmo pelo 

fracasso da rebellião communista no Brasil, preferiu deixar-se prender pela 

polilia da liberal democracia a submeter-se a um dos famosos consehlos da 

Terceira Internacional. 

Na tentativa de fundar ainda mais o fracasso do líder da Intentona, o jornal 

afirma que o fato de estar escondido numa propriedade que já fora de sua mãe, 

simbolizaria seu desejo de se entregar. Cabe aqui uma reflexão: se nem mesmo a polícia 

política sabia dessa informação, que tinha acesso ilimitado às informações de seus 

suspeitos e criminosos foragidos, como a estada de Prestes, nesta casa singular, poderia 

simbolizar um desejo de se entregar? Teria ele escolhido esta casa em particular, entre 

outros motivos estratégicos, por supor que não haveria possibilidade de rastreamento, de 

forma alguma, pelas autoridades? 

Ainda assim, o jornal elogia os policiais que enfrentaram as forças inclementes 

da natureza, demonstrando tenacidade e determinação em capturar esse inimigo da 

nação, assim como seu “incansável chefe”, Filinto Müller. 

                                                           
124 Elenca-se aqui a perseguição a inimigos políticos e judeus, tortura de indivíduos considerados 

subversivos. O escritor Graciliano Ramos, por exemplo, foi uma das vítimas de tortura da polícia 

secreta, ainda que não se tivesse provas contundentes de seu envolvimento com a Intentona. Os 

cúmplices de Prestes também passaram por processo semelhante. Ainda que não se tenha nenhum 

documento oficial sobre os Direitos Humanos na época, as atitudes desumanas praticadas pela polícia 

política assombram a história da Era Vargas. 
125 Em seu discurso sobre a captura de Prestes, ele trata dos métodos de confissão de forma aberta, porém 

indireta: "Detivemos nesta ocasião [da batida policial no esconderijo da rua Barão da Torre, em 

Copacabana] o norte-americano Victor Allan Baron, que depois de muito trabalho da polícia 

confessou ter conduzido Prestes, de automóvel, de Copacabana para o jardim do Meyer" (A ORDEM. 

07/03/1936. p. 4) 
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Prestes é citado em 366 páginas do jornal na década, estimando-se um número 

próximo a 700 citações no total, ou uma citação a cada quatro edições. Enquanto que a 

palavra comunismo, em todas as grafias, atinge o número de 1033 páginas, estimando 

aproximadamente 2000 incidências, uma citação a cada edição e meia. Marxismo, 

atinge a marca de 80 páginas de incidências... Somando as informações, é possível 

afirmar com segurança que, em média, a cada edição d’A Ordem no período recortado 

pela pesquisa, há uma menção pejorativa à ideologia comunista e demais ideias 

circundantes. 

A aproximação do jornal com ideologias radicais se segue com a defesa do 

perigoso saneamento intelectual. Abertamente, A Ordem está disposta a censurar, por 

meio dos órgãos católicos, e apoiar a censura oficial, por parte tanto do DIP126 quanto 

do DEIP127. 

A censura é uma forma de controle intelectual de massas, privando-as do livre 

pensamento e da livre expressão. Quanto mais centralizador de poder um governo se 

torna, ou é, mais presente está a atividade da censura por meio de órgãos oficiais criados 

especificamente para tal. Dessa maneira, a ideologia passa a ser monopólio do Estado, 

tolhendo a sociedade de suas possibilidades políticas e humanas. Notadamente, a 

censura, de todos os tipos de expressões, artísticas, políticas e ideológicas, é 

característica de governo de tendências fascistas, assim como mecanismo utilizado por 

doutrinas, como a católica, para evitar o “desvio” de seus praticantes, para garantir a 

“restauração católica” de uma humanidade que se perdia. 

Problema da moralidade 

Livrarias de varios Estados do Brasil estão sendo expurgadas pela policia de 

livros dissolventes, communistas e imoraes. É uma providencia merecedora 

dos applausos mais francos. 

Sem o saneamento da intelligencia não é possivel combater o communismo 

(embora esse combate reclame tambem medidas de outra natureza), nem, 

muito menos, a immoralidade, a perversão do carater e dos sentimento, 

caminho facil e rapido para o communismo e para todas as tristes 

decadencias. 

Essa campanha tem de ser continua e tenaz. As forças do mal renovam se 

diariamente. E para ella ser productiva, não visará apenas o livro de ficção, o 

romance, o conto, a novella, mas vigiará igualmente a imprensa 

sensacionalista, que explora os suicidios as paixões humanas, [...] 

O cinema é outro grande pervertor. Não porque em sim mesma esta nova arte 

seja condemnavel. Pelo contrario, o Sancto Padre Pio XI tem para o mesmo, 

na sua encyclica Vigillante Cura, dedicada especialmente ao cinema, palavras 

de franco applauso [...] embora não deixe de lamentar que actualmente, tantas 

vezes elle seja pernicioso e funesto para a moralidade e para a religião, 

mesmo para a honestidade da civilização. 

Todos vêem como raro é a fita em que a censura catholica não seja obrigada 

a fazer alguma restricção, maior ou menor, por vezes bem grave. [...] 

                                                           
126 Departamento de Imprensa e Propaganda. 
127 Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. 
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Mas para que o ressurgimento moral do Brasil, como aliás de qualquer nação, 

seja duradouro e eficaz, nada como a intensificação do espirito religioso. 

Estado e Igreja vivendo em harmonia, coordenando suas actividades, cada 

um no seu terreno proprio, que entretanto possue pontos de contacto, eis a 

solução verdadeira e unica para o problema da moralidade. (A ORDEM. 

18/12/1937) 

 Esta publicação já se encontra dentro do período ditatorial conhecido como 

Estado Novo Brasileiro, de caráter totalitário. A Ordem apresenta sua satisfação e 

aproximação com o governo Vargas e, na mudança de regime, demonstra afinidade 

ideológica com a ultradireita. Tanto o governo Vargas quanto a Igreja enrijecem seu 

discurso por conta do combate ao comunismo. Mais adiante este aspecto será explorado 

com a devida atenção. 

 Em relação à aproximação entre A Ordem a o Integralismo, é possível encontrar 

nota e matéria sobre a AIB com certa regularidade, apesar do jornal alegar nenhuma 

relação com esta organização política. Nenhuma matéria pode deixar mais clara esta 

aproximação do que a da primeira edição do jornal. Nela, publica-se a seguinte matéria: 

Acção Integralista Brasileira 

PROVINCIA DO RIO GRANDE DO NORTE 

Celebrando hoje o segundo anniversario de sua fundação nesta capital, a 

Acção Integralista Brasileira realiza, em regosijo, festas commemorativas. 

Por mais bem orientado que nos pareça o movimento integralista, nas suas 

directrizes doutrinarias, não pode este jornal com elle ter nenhuma ligação, 

aliás em obediencia aos postulados da Acção Catholica128, que nos collocam 

"fóra e acima dos Partidos". 

Isso, contudo, não nos impede de divulgarmos, sem responsabilidade da 

redacção, as notas que nos forem enviadas pelas autoridades integralistas 

competentes a respeito da doutrina e das actividades dos camisas-verdes 

dentro ou fóra do Estado. 

Publicamos a seguir, remettido pela Secretaria Provincial de Propaganda, as 

seguintes 

DIRECTRIZES DOUTRINARIAS 

I)- O Integralismo compreende o mundo de forma total, e pretende construir 

a Sociedade, segundo a hierarchia de seus valores espirituaes e materiaes, de 

acordo com as leis que regem os seus movimentos e sob a dependencial da 

realidade primordial, absoluta e suprema, que é Deus. [...] (A ORDEM. 

14/07/1935) 

O discurso ideológico do jornal serpenteia entre a aprovação da AIB e seu 

afastamento. Enquanto doutrina católica, segundo os parâmetros de militância da Ação 

Católica Brasileira que os impedem de serem vinculados, os militantes, aos 

integralistas, deixam clara sua aprovação às ideias deste grupo político. Tal postura se 

repete permanentemente, por meio das declarações de membros da AIB noticiadas, pelo 

acompanhamento das atividades dos integralistas, como chegadas e partidas de 

                                                           
128 Ação Católica Brasileira é uma associação civil fundada por Dom Sebastião Leme, em 1935, de 

acordo com as orientações papais de ampliar a militância católica leiga. Extinta em 1966, pela CNBB 

(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). 
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membros para outras regiões do Brasil, visitas políticas, incluindo as próprias 

contribuições de Plínio Salgado, que já na primeira edição do jornal põe-se a falar sobre 

a missão da imprensa. 

Líder este que, da mesma forma que Vargas, tinha seus discursos reproduzidos 

na íntegra em algumas ocasiões, muito semelhante ao culto à personalidade. Quando 

não reproduzido, comentado, exposto seu conteúdo pelo redator. As notícias 

relacionadas a Plínio Salgado seguem a mesma lógica das personas e conjunturas 

apoiadas pelo jornal: na exaltação, há o caráter explícito. 

Em casos mais delicados, em que o jornal poderia expor facetas da realidade 

indesejáveis, apenas notifica-se o fato, sem aprofundamento ou juízo de valor, como no 

episódio da prisão do líder integralista, “A polícia de São Paulo prendeu ontem, a uma 

hora da madrugada, os srs. Plínio Salgado, ex-chefe nacional do integralismo, ...” (A 

ORDEM, 28/01/1939), sem exaltação, muito menos repreensão. Na ocasião de ventilar 

um discurso, o faz com o esmero que um líder de ultradireita demanda: 

As Matinas de Abril 

Um discurso no Rio, do sr. Plinio Salgado 

[foto de Plinio Salgado] 

Rio, 27 - Os integralistas commemoraram nesta capital e em todo o Brasil o 

quarto anniversario do primeiro desfile de suas milicias, o qual aconteceu em 

São paulo. 

Na Esplanada do Castelo houve uma grandiosa concentração ás 4 1/2 da 

madrugada, presente o sr. Plinio Salgado, que ao despontar do sol proferiu as 

seguintes palavras: 

[...] 

Occupou, em seguida, o sr. Plinio Salgado o microphone da P R E-6. O chefe 

dos integralistas inicou sua oração descrevendo o ambiente sombrio e soturno 

da capital paulista e do scenario politico nacional, no instante em que, pela 

primeira vez, desfranldando a bandeira azul e branca, a prmeira columna de 

camisas-verdes, composta de estudantes, operarios e soldados, desfilou em S. 

Paulo. A seguir passou em rápida revista a obra formidavel de educação 

moral e physica e a assistencia social que em 4 annos o Integralismo já 

realizou em todo o paiz. Recordou os trabalhos prestados pelos camisas-

verdes na defesa dos lares brasileiros, da soberania nacional, ameaçados pelo 

surto communista de novembro de 35. [...] (A ORDEM. 26/04/1937) 

A ocasião em si é carregada de simbologias e admirações. O sol nascente como 

a solução da obscuridade da “capital paulista e do scenario politico nacional”, que 

envolve o evento marcado na madrugada. Verifica-se que esta é a única explicação 

plausível para a concentração integralista neste horário. Torna-se interessante observar o 

cuidado tomado na organização e no desenrolar do evento, tal como Hitler, Mussolini e 

Stalin tinham, para que tudo saísse conforme o script129 e criasse o clima de euforia e 

controle para os rituais. 

Logo, tanto a Intentona Comunista quanto o Putsch Integralista foram tentativas 

                                                           
129 Para a felicidade de Plínio Salgado, aquela manhã não iniciou nublada. 
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malogradas de golpe de estado. Ambas contra o mesmo governo, o mesmo político, 

após a decreto da ilegalidade das organizações. Uma delas, abertamente rechaçada pelo 

jornal, durante diversas edições seguidas, a outra, de autoria integralista, notificada 

secamente. O integralismo foi defendido pelo jornal, quando acusado de ser uma 

doutrina política semelhante ao nazismo ou ao fascismo. 

As diferenças primordiais entre estas são a de que o integralismo não prega o 

racismo, e nem o pode, considerando a diversidade étnico racial brasileira e sua 

necessidade de arregimentação. Se, por algum motivo, apesar de sua tendência ao 

nacionalismo incorporar, por exemplo, o anauê, fosse buscar uma única identidade 

brasileira, automaticamente excluiria boa parte, senão a grande maioria da população, 

ou então a detentora de poder econômico, ou a de massa de manobra social. Para tanto, 

nega-se o racismo, mas não abraça a diversidade. Pelo contrário, os preceitos 

integralistas demandam que os indivíduos se enquadrem em padrões morais muito 

semelhantes, e rígidos, aos da Igreja. 

Segundo, enquanto o fascismo busca a condescendência e a negociação com a 

Igreja e o nazismo persegue Igrejas, que não fossem abertamente apoiadoras de seu 

regime130, a parceria informal com os braços civis da igreja, as aproximações morais e 

tradicionais entre AIB, cujo lema é “Deus, Pátria e Família”, e Ação Católica Brasileira, 

por exemplo, garantem a ambos seus mútuo fortalecimento e apoio subliminar. 

Portanto, a AIB não afasta, por questões ideológicas e nem políticas, os católicos e suas 

instituições civis. 

 

3.2.4 A ORDEM E A MORAL 

131 

A cultura da proibição é, certamente, a melhor forma de manter os indivíduos 

dentro de uma doutrina. Demonizar aquilo que se opõe aos dogmas e comportamentos 

esperados, denunciar a degradação humana, promover o alerta aos perigos da carne, aos 

perigos do cinema, “em bem da moral, ou em bem do prprio Teatro, com T maiusculo” 

(A ORDEM, 09/08/1943). 

                                                           
130 Como no caso da Igreja Nacional do Reich, que reunia três igrejas de vertente luterana, das cinco 

existentes na Alemanha à época. 
131 Edição 1308, de 01 de fevereiro de 1940. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 04/04/2018. 
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A Ordem dispõe que, “O Carnaval de agora é uma reminiscencia das bacanais de 

outrora”132 (A ORDEM, 02/02/1940). Logo, tem-se o Carnaval como um dos maiores 

inimigos do comportamento e da moralidade cristã, sendo todos os anos alvo de alertas 

e reprimendas aos católicos. Ausentando o sensacionalismo decorrente destes ataques, a 

política de combate ao Carnaval, e seus excessos, se dá por duas frentes: a primeira 

delas é a censura e o apoio incondicional ao DEIP e ao DIP: 

A policia prohibe a <<venda>> e <<divulgação>>, em todo Estado, de oito 

discos carnavalescos 

Mais uma grande victoria d'A ORDEM 

As policias dos Estados, de commum accordo com a policia do Rio de 

Janeiro, estão prohibindo não somente a divulgação e irradiação como 

também a venda de numerosos discos carnavalescos considerados offensivos 

ao decôro publico. 

O Dr. Delegado Auxiliar, segundo esta louvavael orientação, resolveu 

prohibir em nosso Estado os seguintes discos: 

1-Perna Cabelluda. 

2-Mulungú. 

3-Você Perdeu. 

4. Você faz tudo. 

5-Você usa e abusa. 

6-Onde está o dinheiro. 

7-O diabo sem rabo. 

8-O Batuque. 

Estão, assim, de parabens as famílias christãs de nossa terra, e victoriosa 

integralmente a campanha da A ORDEM. 

(A ORDEM. 16/02/1938) 

Da mesma forma o faz, de acordo com as orientações da Encíclica Vigilanti 

Cura, de 29 de junho de 1936, que dispõe sobre o cinema enquanto meio de educação, 

dado o seu potencial de entretenimento, permite a penetração facilitada de ideias 

benéficas e maléficas à cristandade. 

Toda a arte nobre tem como fim e como razão-de-ser, tornar-se para o 

homem um meio de se aperfeiçoar pela probidade e virtude; e por isso 

mesmo deve ater-se aos princípios e preceitos da moral. E concluíamos, com 

a aprovação manifesta daquelas pessoas de elite – ainda Nos é consolador 

relembrar – ser necessário tornar o cinema conforme às normas retas, de 

modo que possa levar os espectadores à inteireza da vida e uma verdadeira 

educação. (PIO XI, 1936.) 

O apoio em si aos órgãos de censura, ainda que bastasse, não é o suficiente. A 

Ordem sempre se coloca à vigilância e denuncia aquilo que não lhe é de acordo com o 

comportamento cristão. Suas campanhas se estendem ao jogo de azar, alcoolismo, 

                                                           
132 Este cabeçalho me faz pensar que nosso carnaval, atual, deve ser muito enfadonho comparado ao da 

época. 
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moda, cinema, circo, entre outros. Nestas notas sobre o cinema, é perceptível que filmes 

violentos são desaconselhados, e filmes que ferem as diretrizes comportamentais 

católicas são detalhados com maior interesse pel’A Ordem, enfatizando a censura, tanto 

oficial, quanto denunciando os pecados conjugais, no caso. O jornal recorre à censura 

oficial apoiada na mesma realizada pelos órgãos e associações católicas. 

CINEMAS 

QUER IR AO CINEMA OU AO TEATRO? Não se esqueça de recorrer à 

Censura de FILMES e PEÇAS TEATRAIS. - Não se deve assistir a um filme 

ou a uma peçateatral sem ter a certeza de que seja pelo menos ACEITAVEL. 

É questão de conciencia. 

MRIA ANTONIETA, da Metro, com Norma Shearer, Robert Morley e 

Tyresse Power, no <<Rex>> 

Os principais momentos da vida desta soberana francesa nos são 

apresentados neste trabalho de cinematografia norte-americana. Temos 

infelizmente varios motivos para não aprova-lo e podemos citar como os 

principais, os seguintes: a infidelidade conjugal da jovem soberana; as 

referencias demasiado indiscretas a seu marido, Luis XVI, a vida irregular de 

Luis XV e um sem numero de cenas impressionantes. Concluindo achamos 

que não podem assistir este filme as crianças, os adolescentes e as pessoas 

adultas não acostumadas a frequentar os cinemas ou que não possuam um 

seguro criterio sobre o assunto. 

[...] 

DENTRO DA LEI (Within the law) 

da Metro Goldwyn Mayer, com Paul Kelly e Ruth Hansey, no <<Rival>> 

A Censura Oficial declarou o filme improprio para menores de 14 anos. 

Entendemos que só pode ser aceito, mesmo para adultos com muitas 

restrições. (A ORDEM. 05/05/1941) 

A segunda frente de combate ao Carnaval é o tratamento da mente cristã, por 

meio dos retiros. E, no caso do Carnaval, a Congregação Mariana de Moços sugere, por 

meio do jornal, o retiro fechado durante todo este período. Tal como o cabeçalho acima 

afirma, o evento é uma prática semi-apocalíptica, da qual apenas os mais íntegros e 

aqueles que buscassem o acolhimento religioso seriam poupados. 

O cabeçalho de 13 de janeiro de 1940 diz: “Como nos anos anteriores, os 

marianos e os homens catolicos desta cidade vão fazer retiro fechado durante o 

carnaval”. Seguido de um longo artigo sobre retiros fechados: 

OS RETIROS FECHADOS 

Na sua enciclica <<Mens Nostra>>, o Papa Pio XI, de santa memoria, 

recomendou com a maios insistencia os retiros fechados; ele os apresentou 

como um dos mais solidos alimentos da vida cristã. 

Sob seu impulso, eles se multiplicaram. 

Eles não serão nunca demais e eis porque é bom falar de uma das praticas 

religiosas que mais devem assegurar os beneficios infinitos da Paixão. 

[...] 



 

137 
 

Assim, quanto mais nos disserem que há muito mais que fazer do que 

suspender suas ocupações para se fechar por tres dias na solidão, 

responderemos que é tanto mais necessario quanto mais se pareça aceitar as 

servidões que anemiam na alma. 

(A ORDEM. 13/01/1940) 

Ainda que o artigo não cite de forma direta o Carnaval, que está logo abaixo do 

cabeçalho, porém, cita o retiro fechado e seus benefícios, incentivando, chamando os 

“Chefes de família” para a razão e para a moralidade. Da mesma forma se dá o alerta a 

outras práticas tidas como nocivas. 

O jogo de azar, combatido pelo governo Vargas, pode ser relacionado ao lobby 

católico. Denúncias de casas de jogo abertas, as mais frequentadas, e bem como o 

fechamento e a proibição proposta e instaurada na Constituição, são amplamente 

celebradas pelo jornal. Sendo apenas um dos alvos relacionados ao vício, o jogo de azar, 

assim como a bebida alcoólica, se dirige a comportamentos que desviariam os fiéis da 

fé, os católicos da igreja, e assim por diante. 

Campanha contra o jogo 

A NOSSA SOLIDARIEDADE 

Merecedora de aplausos é a atitude das nossas autoridades que resolveram 

dar combate sem tregua ao jogo, na capital e no interior do Estado. 

Neste dominio, é preciso não haver condescendencia, devendo as medidas 

repressoras atingir todos os contraventores, qualquer que seja sua posição 

social. 

O <<jogo do bicho>>, os jogos de azar, chamem-se <<Montanha Russa>>, 

<<Hand Ball>> ou que outros nomes tenham, devem ser proscritos 

definitivamente do nosso meio. 

Conta o governo, para isso, com a solidariedade de todos os homens sensatos 

de nossa terra. 

(A ORDEM. 10/08/1940) 

Porque se bebe cachaça? 

Uns dizem que tomam cachaça para ter alegria. 

Outros para esquecerem a tristeza. 

Uns por causa do calor. 

Outros por causa do frio. 

Uns dizem por causa do sono. 

Outros por causa da insonia. 

[...] 

E assim pode se continuar a fileira de razões em prol do consumo da cachaça. 

A Cachaça é o exterminador da saude e da alegria do lar e o assassino dos 

inocentes filhinhos de um pai alcoolista. 

Proteção à infância quer dizer eliminar a cachaça do lar. 

(A ORDEM. 22/05/1942. p.4) 
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 De forma semelhante o faz em relação aos costumes e à moda feminina. A 

postura patriarcal eclesiástica impõe às mulheres um comportamento ainda mais rígido, 

de costume regrado, recatado, “de respeito”133. A figura da mulher enquanto pecadora, 

tentadora de Adão e dos homens, usualmente vinculada ao pecado, não escapa das 

observações dos padres e bispos, de forma que, regularmente, A Ordem trata de 

assuntos relacionados ao comportamento e à “decência” feminina. Contudo, algumas 

considerações são feitas a todos os cidadãos da cidade, sejam homens ou mulheres, 

sobre moda de banho e o que se considera de pudor: 

Pela moralização das praias de banho 

Aplausos á nossa campanha e uma sugestão 

De um dos nossos leitores, recebemos a carta que abaixo transcrevemos, 

cujos expressivos dizeres muito nos consolam. Eis a carta: 

Sr. Redator da A Ordem. 

Natal 

<<Acompanho, com muita simpatia, a campanha que esse jornal inicou 

contra o desrespeito dos banhistas de nossas praias que, não satisgeitos com o 

ridiculo da nudez quasi absoluta, com que ali se apresentam, acham por bem, 

ainda, percorrerem as nossas ruas, nos mesmo trajes. Aos domingos, então, o 

numero dos adeptos da <escola de nudismo> se multiplica de maneira 

revoltante. [...] (A ORDEM. 27/11/1939) 

 

Digno de ser lido com toda atenção 

(Transcrevemos de  <<O Nordeste>> o seguinte aviso do Exmo. Sr. 

Arcebispo de Fortaleza): 

Aos fieis da Arquidiocese de Fortaleza, em particular ás senhoras e 

moças cristãs 

No cumprimento de nosso dever de pastor das almas chamamos a atenção 

dos jovens e das mães de familia para os excessos da moda, que tanto as 

rebaixam. Parece incrível que se submetam a tais miserias pessôas piedosas a 

tais filhas de Maria. Esses vestidos colados ao corpo, finos, em excesso e até 

transparentes, são verdadeiros pecados de escandalo, que as levarão 

certamente ao inferno eterno, apesar das comunhões e das fitas azues. [...] 

O mais triste ainda é ver como as mães de familia vestem, ou melhor despem 

as suas filhinhas ainda inocentes. Outrora eram as mães os anjos da guarda do 

pudor de suas filhinhas, hoje são elas proprias que destroem este sentimento 

tão feminino e tão cristão, sem o quals a mulher se torna desresivel. Os 

vestidinhos das meninas são hoje tão curtos, a mosa, estp é, o inimigo das 

almas, assim o quer, são tão curtos que não merecem mais o nome de 

vestidos. As calças, por sua vez sobem tanto que perdem o nome de calças 

e... ficam inominaveis. Acostumadas assim a andarem sem roupa, que pudor 

terão mais tarde esssas pobres criancinhas hoje inocentes? [...] 

(A ORDEM. 11/10/1940) 

                                                           
133 O patriarcalismo visto como uma das instituições que regulam a vida social de hoje, impondo 

ideologias machistas, possuía ainda mais força na primeira metade do século XX. 
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 A culpabilização das mulheres em face das mudanças sociais na direção liberal, 

no caso a moda, caracteriza-se de uma forma clara que uma das frentes de manutenção 

da doutrina católica são justamente as mulheres. Ao promover a culpa pelo pecado, 

buscam fazer com que estas sejam as próprias vigilantes e forças conservadoras da 

sociedade tradicional. Ao divulgar notas, tanto de leitores como de membros do clero, o 

jornal em si se ausenta de realizar o julgamento de valores e de caráter, mas, ao mesmo 

tempo, abre espaço para que pessoas e autoridades o façam, em consonância com as 

ideias d’A Ordem, representante dos bons costumes da civilização cristã. 

 Ressalta-se que a sociedade, o comportamento de seus indivíduos, bem como as 

mudanças decorrentes do avanço histórico, sempre será visto como uma afronta ao que 

é tradicional, e sempre estará ideologicamente à frente de instituições conservadoras, 

como a Igreja, e muito mais à frente de associações e jornais ultraconservadores, como 

A Ordem, a Ação Católica e a Congregação Mariana de Moços. 

A moral, o conjunto de atitudes que são tidas dentro dos parâmetros de “certo” e 

“errado”, ou “permitido” e “proibido”, “paraíso” e “inferno” estendido a noções de 

“direitos” e “deveres”. O padrão de comportamento moral do católico é condicionado 

pela Ética Cristã. 

 A Ética Cristã orienta para práticas afastadas da noção de prazer, sendo este 

abstrato, místico-religioso. Jamais carnal e material. Portanto, o comportamento 

esperado de um católico está desvinculado de qualquer tentação, desejo e consumação 

dos prazeres mundanos. 

 O que chama a atenção para o discurso d’A Ordem. Como visto anteriormente, 

Godoy, 1995, afirma que jornais distorcem, dilatam e comprimem, partes da informação 

para alcançar certos objetivos. Observa-se o jornal veiculando informações de acordo 

com o padrão ético específico cristão-católico, quando afirmam que os “homens 

sensatos de nossa terra” solidarizam com o combate ao jogo de azar, assim como 

alertam ao perigo de fazer uso das bebidas alcoólicas. 

 Como prova de força do lobby católico134, não foram poucas vezes que a 

comunidade cristã, notórios bispos, Ação Católica Brasileira e Congregação Mariana de 

Moços fizeram suas reivindicações junto a políticos, juízes e ao poder legislativo. Numa 

das mais expressivas, foram capazes de incluir, na Constituição, preceitos e dogmas 

religiosos. 

Primeiro Aniversario da nova Constituição da Republica 

O DEVER DOS CATHOLICOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DE 

16 DE JULHO 

As nossas reivindicações 

[...] 

                                                           
134 De forma muito semelhante ao realizado nos EUA na década de 20, por uma organização de mulheres 

cristãs, que resultou na famosa Lei Seca. 
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Se á Acção Catholica não interessa a forma de governo de uma nação, não 

lhe deve ser indiferente, entretanto, o espírito das leis constitucionaes. 

Porque, segundo nos ensina Leão XIII, na sua notável Encyclica Immortale 

Dei - "as sociedades politicas não podem, sem crime, conduzir-se como se 

Deus não existisse." 

[...] 

Os constituintes da segunda Republica foram mais [ilegível] e menos 

theoricos. [ilegível] melhor para o Brasil e não olvidaram, de todo, os direitos 

de Deus. 

Isso se deve à arregimentação dos catholicos no terreno eleitoral, quer dizer 

ao trabalho da Liga Eleitoral Catholica, em todo o paiz, a qual sufragou 

nomes de deputados capazes de defender as aspirações da maioria dos 

brasileiros. 

As nossas reivindicações 

I-A invocação do nome de Deus no Preambulo.[...] 

II-Indissolubilidade do casamento. 

Art. 114-"A família, constituída pelo casamento indissoluvel, está sob 

proteção espacial do Estado". 

III - Assistencia á prole numerosa. [...] 

IV - Casamento roligioso com effeito civil. 

V - Ensino Religioso facultativo. [...] 

VII - Repouso dominical. [...] 

IX - Direitos e deveres da propriedade. [...] 

(A ORDEM. 16/07/1935) 

A Ação Católica se dispõe a propor leis por meio de seus representantes, eleitos 

com a orientação da Liga Eleitoral Católica. Se, por um lado, a Ação Católica não se 

alia a um partido específico, por outro, possui a liberdade de penetrar nas esferas 

políticas, sem restrições partidárias, e alcançar o maior número de governantes possível. 

Esta não é uma prática abertamente política, mas amplamente eficiente. 

A crítica realizada à primeira Constituição republicana, de 1891, refere-se ao 

positivismo de Auguste Comte, demasiado teórico e pouco elaborado sobre a conjuntura 

da sociedade brasileira. Dessa forma, as conquistas angariadas na Constituição de 1934 

são tidas pel’A Ordem como uma verdadeira conquista dos direitos cristãos. Sendo 

assim, politicamente, a diocese de Natal, e muitas outras pelo Brasil, se fortalecem em 

detrimento das demais doutrinas religiosas presentes no país. A Igreja no Brasil 

encontra uma forma de se reconectar ao Estado. 
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3.2.5 A ORDEM, RELIGIÕES E MILITÂNCIA 

135 

Ainda que indiretamente, por meio da política e do legislativo, encontram 

formas oficiais de combate à diversidade religiosa, o que poderia significar o 

enfraquecimento do catolicismo no Brasil, ao mesmo tempo que se utiliza destes 

recursos para promover não apenas o proselitismo indireto mas, também, a confirmação 

dos ideais e dogmas católicos na sociedade. 

A constituição republicana de 1891 estabelece a liberdade de culto, e, assim, 

muitas formas de culto vão ocupando espaços e aumentando o número de seus 

praticantes, como a Umbanda, o Candomblé e o Kardecismo. Longe de propor que tais 

religiões sejam semelhantes. Cada qual representa correntes específicas, cristãs ou não, 

de espiritismo ou não, surgidas em locais diferentes, seja no Brasil, no sincretismo 

Afro-brasileiro ou mesmo na Europa, são todas consideradas uma ameaça ao culto 

católico e, portanto, combatidas com discursos agressivos, ideologicamente. 

O Espiritismo e a Loucura 

Cuidado com os boletins de falsos medicos 

O Departamento de <<Propaganda Commercial e Educação Sanitarista da 

Escola Raquel Figuera, sob a direção do sr. Lindolfo de H. M. Coutinho, está 

distribuindo um boletimde um falso medico, pois traz a assinatura do Dr. 

Inacio Ferreira, Medico-Diretor do Hospital de Alienados de Recife>> 

Ora, o Diretor do citado Hospital não é outro senão o Dr. Rui do Rego 

Barros, que nao endossa absolutamente as ideias do suposto Diretor, que faz 

apologia ao Espiritismo no tratamento da loucura, quando todos sabemos que 

o Espiritismo é uma verdadeira fabrica de loucos. 

O boletim a que nos referimos parece um caso de polícia, visto como 

representa a exploração do nome de uma autoridade que não é conhecida em 

Pernambuco, pelo simples fato de não existir. 

- Vejamos a opinião dos verdadeiros medicos sobre o Espiritismo: 

Que diz a ciencia? É ponto averiguado e inegavel que nos países em que está 

mais em voga o espiritismo, não tambem numerosíssimo os casos de 

alienação mental. Já em 1882, o diario The Boston Pilots escrevia em sua 

edição de 1º de Junho: <<A maior parte dos mediuns acabam com o tempo 

por tornar-se intrataveis, loucos, idiotas, e o mesmo sucede tambem aos seus 

ouvintes. Não passa semana em que não tenhamos a ocasião de ver algum 

desses desgraçados suicidar-se ou entrar em alguma casa de saude, hosício de 

loucos. Os mediuns dão amiude sinais nada equivocos de um estado anormal 

                                                           
135 Edição 1457, de 03 de agosto de 1940. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 22/02/2018. 
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das suas faculdades mentais, e não poucos deles apresentam sintomas bem 

pronnunciados de verdadeira pocessão diabolica>> 

[...] 

É, pois, dever de todo patriota brasileiro sincero obstar a semelhante 

calamidade social e trabalhar por que seja posta em pratica, a bem da saude 

publica, o artigo 157 do Codigo Penal Brasileiros, que proibe as praxes 

nocivas do espiritismo. (A ORDEM. 29/07/1938) 

Esta matéria realiza um ataque múltiplo e de camadas das mais sutis às 

profundas. Primeiramente, supõe a inexistência do Dr. Inacio Ferreira. Certamente, 

desconhecem a fundo a doutrina que combatem, não estando a par dos seus expoentes. 

A esta época, Inácio Ferreira de Oliveira era médico psiquiatra, tendo sido diretor do 

Sanatório Espírita de Uberaba, de 1934 a 1988. Em suas práticas, mesclava terapia 

psiquiátrica convencional às práticas de terapias religiosas espíritas kardecistas. Não é 

possível determinar por qual motivo ele é relacionado ao Hospital de Alienados de 

Recife, porém, é tido por certo que o boletim faça referência a este homem. 

Em segundo lugar, A Ordem busca argumentação médico-científica para 

desconstruir os métodos e minar a credibilidade de profissionais da área médica de 

religião espírita. Por um lado, combate-se a prática médica, por meio de argumentação 

científica. Por outro, ataca-se a prática espírita por meio da mesma estratégia. A matéria 

deixa clara o objetivo de esvaziar o argumento de tratamento apoiado no espiritismo, 

veiculando a religião, que busca desmistificar a loucura, com a loucura em si. 

Certamente, o catolicismo cristão, alimentado pela fé de seu rebanho, coloca-se acima 

da ciência, não aceitando debates de ordem científica contra sua doutrina. Porém, 

considerando outras religiões como inferiores, permite o uso de argumentação e debate 

científico para desacreditá-la. 

Em terceiro lugar, agita a massa católica para a denúncia das práticas espíritas, 

prevista no Código Penal. O artigo 157 do Código Penal de 1890136 trata de crimes 

contra a saúde pública e diz:  

Art. 157. Praticar o espiritismo, a magia e seus sortilegios, usar de talismans 

e cartomancias para despertar sentimentos de odio ou amor, inculcar cura de 

molestias curaveis ou incuraveis, emfim, para fascinar e subjugar a 

credulidade publica: 

Penas - de prisão cellular por um a seis mezes e multa de 100$ a 500$000. 

§ 1º Si por influencia, ou em consequencia de qualquer destes meios, resultar 

ao paciente privação, ou alteração temporaria ou permanente, das faculdades 

psychicas: 

Penas - de prisão cellular por um a seis annos e multa de 200$ a 500$000. 

§ 2º Em igual pena, e mais na de privação do exercicio da profissão por 

tempo igual ao da condemnação, incorrerá o medico que directamente 

praticar qualquer dos actos acima referidos, ou assumir a responsabilidade 

delles. (BRASIL, 1890) 

                                                           
136 O artigo 157, conhecido atualmente por tratar de subtração de coisas alheias, é referente ao código 

penal de 1940 passa a tratar no Capítulo II – Do roubo e extorsão. 
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A forma como este profissional realiza ambas as práticas137 é motivo de uma 

discussão que não compete a este trabalho, e que muito menos foi especulado ou 

verificado pelo jornal, que buscou a pessoa diretora do Hospital de Alienados de Recife 

ao invés de buscar a pessoa Inácio Ferreira, psiquiatra. 

Porém, cabe ressaltar que a Constituição do ano seguinte garante liberdade de 

culto: 

SEÇÃO II 

Declaração de Direitos 

Art 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

§ 3º - Todos os indivíduos e confissões religiosas podem exercer pública e 

livremente o seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, 

observadas as disposições do direito comum. (BRASIL, 1891) 

A matéria buscava, em seu ataque, usar de distração, pois o Código de 1890 trata 

de espiritismo, mas não se sabe ao certo seu contexto, ou vertente? Da mesma forma, 

ignora vários preceitos legais, de liberdade de culto, por exemplo, para incitar a 

população e as autoridades contra esta prática? 

 

Ainda, quando não eram usados meios científicos, a argumentação lógica era 

rasa, muitas vezes utilizando de métodos falaciosos e persuasivos. 

Instrucção sobre o Espiritismo 

"Surgirão falsos christos e falsos phrophetas" 

Pe. Dr. Huberto ROHDEN 

(conclusão) 

Pois bem. Pergunto a todo o homem imparcial: Qual a religião do mundo que 

tem levado ao céu maior numero de almas? Restrinjamo0nos à Igreja 

Catholica e ao Espiritismo. Qual dos dois tem produzido maior numero de 

homens virtuoso, de heróes de perfeição christã - de Santos? A que religião 

pertencem Maria Santissima e São José? Será que foram espiritas? [...]  

Tão grande é a pobreza moral do Espiritismo  que não se peja de exornar as 

fachadas dos seus centros e asylos com nomes de Santos e Santas da Igreja 

Catholica! Equivale isso a uma declaração de fallencia do seu systema, a uma 

vergonhosa bancarrota religiosa e moral. Se tivesse um unico Santo seu, não 

os viria mendigar á Igreja Catholica. Mas não consta que houvesse Santa 

espírita.[...] 

Se um espirita entra no Céu, não entra por ser espirita; mas apesar de o ser. 

Mas, se um catholico entra no céu, entra por ter sido filho obediente da Igreja 

Catholica.[...] E se tu, meu caro christão, quizeres ter a certeza de entrar 

                                                           
137 É plausível afirmar que as terapias psiquiátricas e espíritas sejam realizadas em momentos e contextos 

diferentes. Ou ainda, ao se tratar de uma instituição privada que abertamente se declara espírita, seus 

direitos à liberdade de práticas terapêuticas sejam garantidos. 



 

144 
 

também no céu, que outro caminho seguirás senão este mesmo? Quem te 

garante que outros caminhos também levem ao céu?[...] 

(A ORDEM. 12/11/1936) 

Esta matéria realiza inúmeras comparações entre as duas doutrinas. Em todas as 

respostas, pela iniciativa de afirmar uma delas sobre a outra, a resposta é sempre a 

católica. Há uma insistência de estratégia quase comercial para que o leitor pondere 

apenas a religião católica. Mais uma vez, o jornal não assina, nem endossa, mas permite 

que um membro do clero faça ataques abertos ao Espiritismo. 

Além disso, apela para a salvação dos espíritas, apesar de o serem, de maneira 

que subentende-se ser esta religião algo maligno, de acordo com o discurso do padre. 

No mais, não reconhece as relações entre a doutrina espírita e a católica, embora ambas 

sejam cristãs e que dentro do Espiritismo exista uma vertente vestigial da doutrina 

católica, especialmente no Brasil,  as difere amplamente, não citando, e possivelmente 

ignorando, até desconhecendo, as suas relações e semelhanças. 

O mesmo se pode dizer de outros ataques, os quais reúnem, numa mesma esfera, 

vertentes diferentes do espiritismo, como dito anteriormente. 

Espiritismo, feitiço e macumba 

P. Ascanio BRANDÃO 

o Espiritismo e a macumba são as nossas heresias. Os holandeses e alemães 

tem o protestantismo (Luterano ou Calvinista). A Inglaterra, o Anglicanismo. 

O BRasil tem a sua heresia tambem: o espiritismo macumbeiro. 

Praga terrivel. Pior que a de gafanhotos e da saúva. 

Os espiritistas de casaca e luvas metidos a intelectuais e filosofos, arranjam 

nomes dificeis para as suas burradas de espirito. Dizem-se teosofos, 

psicologos superiores... E, para inglês vêr, para tapear o Zé povinho, na 

expressão do vulgo, distinguem o baixo do alto espiritismo. 

Pois vem tudo a ser a mesma coisa, minha gente. Espirito é espirito, não é 

baixo nem alto, não tem altura. Alto ou baixo espiritismo vem a dar na 

mesma - sempre é alta ou baixa macumba. [...] 

 (A ORDEM. 03/08/1940) 

O artigo segue elencando outras crenças, como horóscopo, ocultismo presente 

no chamado Livro de São Cipriano, e até mesmo o Almanaque do Pensamento, 

dedicado a publicações holísticas e tidas como pseudociência. 

Uma das questões que mais chama a atenção é, na verdade, sutil: o autor afirma 

que o Anglicanismo, religião oficial da Inglaterra, é uma heresia. Certamente, em 

relação à Igreja Católica, esta vertente protestante é mais associada a questões políticas 

do que religiosas. Teria a heresia vencido a disputa na terra do Rei George VI, 

permanentemente? 

Novamente, o membro do clero não reconhece diferença entre as doutrinas e 

vertentes espíritas, sendo todas denominadas pejorativamente enquanto macumba. 

Igualmente, a “praga terrivel”, comparada com os gafanhotos e as saúvas, que se 

alimentam nas colheitas humanas, destruindo-as. Assim como o clero católico espera 
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que aconteça com as doutrinas não-cristãs, destruindo o que foi semeado pelo 

catolicismo, que alimenta os seus praticantes.  

 

3.3 A IGREJA E O GOVERNO VARGAS 

 

138 

Durante os anos em que Getúlio Vargas esteve no governo, e no poder, a Igreja 

no Brasil atravessava um momento de reconquista de sua influência. Como dito no 

começo da seção, os grandes esforços realizados neste sentido, no país, foram realizados 

pelo arcebispo D. Sebastião Leme. Entre o fim do período oligárquico e os primeiros 

anos da Era Vargas, a situação dos católicos no Brasil evolui: 

Na década de 1920, a ação católica é mais crítica e menos prática. Porém, 

com a revolução de 1930, eles retornam violentamente à arena política: a 

Liga Eleitoral Católica (1933), o Centro Dom Vital e outras organizações vão 

liderar e controlar as atividades de grupos políticos, numa ostensiva atitude 

de pressão sobre todas as formas liberais e esquerdizantes. Daí o seu apoio – 

mas não total identificação – aos movimentos integralistas e das oligarquias, 

traduzindo uma atitude dúbia entre conservadorismo e reacionarismo 

fascistóide. (CARONE, 1974. p. 197) 

 A partir deste acontecimento, o golpe de 1930, a Igreja no Brasil encontra 

espaço para angariar conquistas, como presença na Constituição, pressão em 

parlamentares, ensino religioso instituído nas escolas, o qual será tratado mais adiante 

nesta pesquisa. 

 A reaproximação entre Estado e Igreja se dá de forma cuidadosa por parte do 

governo e aberta por parte do clero. Foi a oportunidade de reconquistar privilégios e 

garantir a influência do catolicismo sobre a sociedade, afastando outras doutrinas e 

fortalecendo a si. 

                                                           
138 Edição 2624, de 07 de agosto de 1944. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 01/03/2018. 
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 Com a Liga Eleitoral Católica, a influência era direta; no Ceará houve a 

fundação do partido político, assim como a simpatia pelo integralismo não era 

recriminado pelo alto clero (CARONE, 1976). 

O golpe de 10 de novembro impôs o fim destas relações e obriga obediência 

ao Estado, fato que quebra os valores estabelecidos no jogo anterior. No 

início, certos membros da igreja tentam se rebelar, principalmente os de 

tendência integralista. A Igreja logo recua e se obriga a acatar as 

determinações da ditadura. A partir de então volta a existir o regime de 

cordialidade entre Estado e Igreja, cujo ápice é o Congresso Eucarístico de 

São Paulo, em 1942. (CARONE, 1976. p. 13) 

 A rebeldia do clero simpático ao integralismo pode ser explicada, como visto na 

seção 1, pelo afastamento de Vargas em relação à AIB, sua recusa em nomear Plínio 

Salgado para o ministério. Assim como a noção de subordinação necessária para a 

continuidade da existência do movimento integralista, o que não aconteceria. 

 Deste momento em diante, a Igreja subordinada ao Estado totalitário estaria em 

harmonia, pois, assim como Mussolini e Franco, Vargas iria garantir privilégios à Igreja 

Católica em troca de apoio. 

 

3.3.1 A ORDEM E O GOVERNO VARGAS 

139 

 A Ordem, enquanto jornal ultraconservador, representante ativo dos interesses 

católicos, da militância muito ativa da Congregação Mariana de Moços e da Ação 

Católica, reage aos eventos do governo Vargas com entusiasmo, pelas vitórias no 

campo da política, da educação e da proteção do país aos inimigos do povo. 

 Assim como em qualquer regime totalitário, a imprensa tem protagonismo. Não 

apenas a criação do DIP e dos DEIP’s, os órgãos oficiais de censura, garantiriam ao 

governo o apoio popular. É bem verdade que, não importa o tipo de governo, não há 

sustentação do mesmo sem o apoio da população. E para orientar a opinião pública, 

existem os meios de comunicação, assim como A Ordem. 

A entrevista collectiva do Presidente Getulio Vargas 

                                                           
139 Edição 668, de 13 de novembro de 1937. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 10/01/2018. 
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[...] queria apresentar seus agradecimentos á imprensa pela maneira vigorosa 

e patriotica com que colleborou com o governo na repressão á onda 

extremista140, trazendo o espirito publico num ambiente de receptividade para 

a reacção que se faz contra a doutrina exotica. 

[...] A deantou estar certo de que a imprensa continua disposta a collaborar 

intransigentemente com a ordem e com a lei, mormente quando o perigo 

ainda não passou141 sendo, mais do que nunca indispensavel uma conjugação 

de esforços. [...] (A ORDEM. 12/01/1936) 

 Na medida em que o novo governo busca terminar o comunismo, perseguir e 

fechar a maçonaria, A Ordem apoia o regime, apesar do seu endurecimento e do 

fechamento dos partidos políticos142.  Com o golpe, em 10 de novembro de 1937, 

Vargas assume o poder total no país. Sua fundamentação vai além dos eventos 

subsequentes à Intentona de 35, mas encontra explicação na criação de um tipo de 

Estado que controla, sim, mas que garante ao cidadão a segurança e a estabilidade 

necessárias ao crescimento do Brasil. 

 Dessa forma, a justificativa para tal mudança deve ser o mais racional possível, 

mais lógica possível, para garantir o apoio e adesão necessários para sua continuidade. 

Passado o pavor provocado pela divulgação do Plano Cohen, eram necessárias 

sustentação econômica e reorganização política para que o comunismo deixasse de ser 

uma ameaça. Ocorreu então o advento do Estado Novo Brasileiro. 

Interpretando o Estado Novo 

Liberalismo, Marxismo, Corporativismo 

Interpretando a Constituição de 10 de Novembro, assim se expressa o 

Ministro Francisco Campos: 

<<O liberalismo político e economico conduz ao communismo. O 

communismo se funda, precisamente, sobre a generalização á vida 

economica dos principios, das technicas e dos processos do liberalismo 

politico. 

Toda a dialética de Marx tem por pressuposto essa verdade: a continuação da 

anarchia liberal determina, como consequencia necessaria, a instauração final 

do communismo. [...] 

O corporativismo mata o comumunismo, como liberalismo gera o 

communismo. O corporativismo interrompe o processod e decomposição do 

mundo capitalista previsto por Marx como consequencia necessaria da 

anarchia libera.[...] 

O corporativismo, inimigo do communismo e, por consequencia, do 

liberalismo, é a barreira que o mundo hoje oppõe á inundação moscovitta. 

Inimigo do liberalismo não significa inimigo da liberdade. Ha para esta lugar 

na organização corporativa. 

E liberdade na organização corporativista é limitada em superficie e garantida 

em profundidade.[...] 

(A ORDEM. 02/12/1937) 

                                                           
140 Refere-se à Intentona Comunista, no fim de novembro de 1935. 
141 Refere-se à busca por Luís Carlos Prestes, ainda foragido. 
142 Incluído neste contexto a AIB. 
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O ministro desenvolve a argumentação de que o Estado Novo surge por 

necessidade econômica. Utiliza os próprios preceitos da filosofia marxiana em relação 

ao desenvolvimento histórico e da luta de classes que, por meio da evolução do 

capitalismo industrial, criariam as conjunturas e oportunidades para uma revolução 

proletária, socialista/comunista. Afirma que, de acordo com o desenvolvimento 

econômico do Brasil, que vem tendo sucesso nos anos anteriores, corria-se o risco das 

condições para uma revolução se apresentarem, assim como visto em 1935, e na suposta 

nova tentativa, mais facciosa e rude, em 1937. 

Para resolver esta questão, evitar tal risco, uma nova modalidade econômica se 

faz necessária: o corporativismo. Muito semelhante ao que se sucedeu na Itália de 

Mussolini, o controle do trabalhador, em troca de concessões trabalhistas, leis e direitos 

inéditos no Brasil, Vargas busca o desenvolvimentismo nacional como resposta à 

concentração de poderes e perseguição ao comunismo. 

Nos dias seguintes, Alceu Amoroso Lima, diretor civil da militância católica no 

Brasil, ganha espaço no programa oficial do governo, a “Hora do Brasil”, em que 

sustenta as palavras do Ministro Francisco Campos e realiza uma contribuição: 

Tristão de Athayde falou hontem, na "Hora do Brasil" 

Só o Corpo Mistico de Christo salvará o Brasil da catastrophe que se 

avizinha 

RIO, 6 - Especialmente convidado, o sr. Alceu Amoroso Lima (Tristão de 

Athayde), chefe do laicato catholico brasileiro, proferiu hoje algumas 

palavras, na "Hora do Brasil", sobre o Communismo, encarando o de uma 

maneira profundamente sensata e realista. Estudou o marxismo em suas 

causas e applicação da doutrina em alguns paizes, especialmente na Russia. 

Entre as causas collocou o capitalismo industrial avançado. 

[...] 

O communismo tem uma concepção total do mundo. Só outra concepção 

total do mundo o pode substituir. A concepção communista é materislista e 

athéa. Contra ella a concepção catholica do univerno. 

Contra a mistica proletaria, a mistica christã. 

Finalizando o seu profundo discurso, o sr Alceu Amoroso Lima accentuou 

que só o Corpo Mistico de Christo (a Igreja Catholica), ao qual todos 

devemos nos incorporar, salvará o Brasil e o mundo da catastrophe 

materialista que se avizinha. 

(A ORDEM. 07/12/1937) 

 Alceu Amoroso Lima reproduz a concepção do ministro de que o comunismo 

deve ser combatido com o controle do Estado sobre a economia e sobre o trabalhador. 

Estas declarações marcam o acolhimento das frentes de militância católica do país, 

arregimentados agora como massa política do Estado Novo, uma vez que a Igreja deve 

se submeter ao Estado Totalitário. 

 Enquanto esta submissão se consolida, as práticas totalitárias, as quais não 

apenas a Igreja mas as imprensas também devem adotar, surgem n’A Ordem, como o 

culto à personalidade. Em diversas ocasiões, o jornal veicula matérias sobre os feitos, as 
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reuniões importantes com outros chefes de estado, de Vargas. Assim como seus 

discursos, publicados na íntegra, especialmente os que reforçam a política trabalhista, 

como os discursos realizados no Dia do Trabalho, de 1938 até 1945. 

143 

 Assim como parte integrante do culto à personalidade, que personifica o poder e 

o Estado, acontecimentos da vida pessoal de Vargas são noticiados com entusiasmo, 

como seus aniversários: 

144 

O Presidente Getulio Vargas encaminha o Brasil para o triunfo de uma 

ressurreição economica 

Reorganização de todas as suas fontes de produção 

RIO, 18 - Para a edição especial com que a "A Manhã" festejará o aniversário 

do Presidente Getulio Vargas, o sr. Apolonio Sales, MInistro da Agricultura 

escreveu as seguintes palavras: "Com a mesma coragem de atitudes, só pol 

em quem tem a consciencia tranquila de estar ser indo á Patria. O Presidente 

Vargas, que já salvou o Brasil do cáos das competições politicas e 

ideologicas, encaminha-o agora, para os triunfos de uma ressurreição 

economica, pela organização de todas as suas fontes de produção". (A 

ORDEM. 02/04/1942) 

Ao mesclar as conquistas do governo com a figura de Vargas, é reforçada a sua 

autoridade e liderança da nação. Assim como todo líder totalitário. Mesmo em sua 

derrocada política, sua deposição em 1945, garante que ela seja feita de forma 

harmônica, sem ferir sua figura enquanto chefe da nação, muito menos a constituição de 

sua personagem histórica, aspectos mais valiosos naquele momento do que o efetivo 

cargo de presidente. Facilmente ele se elege senador e continua na esfera política pronto 

para as próximas eleições, em que retorna ao poder “nos braços do povo”. 

Mas não deixa o cargo sem antes realizar uma declaração de despedida, a qual A 

Ordem publica na íntegra. Da mesma forma como cobre o golpe que o depõe, 

ressaltando que tudo foi realizado com absoluta ordem, sem confrontos. Ainda que o 

governo atravessasse períodos instáveis, a imprensa, inclui-se A Ordem, continua 

atrelada ao chefe da nação, de forma irredutível, até o momento final de seu governo. 

 

                                                           
143 Edição 1383, de 06 de maio de 1940. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 16/01/2018. 
144 Edição 1953, de 20 de abril de 1942. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 16/01/2018. 
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3.3.2 A ORDEM, EDUCAÇÃO E ENSINO RELIGIOSO 

145 

A educação enquanto conquista da militância católica. No que tange aos 

interesses das forças proselitistas da época, a conquista de espaço na Constituição de 

uma república, na teoria, laica, já é um grande trunfo. A pressão permanente da 

cristandade sobre deputados, senadores e membros do executivo garantem à Igreja a 

participação de sua doutrina em meio às leis do Brasil. O Ensino Religioso tem sido 

pauta de discussão nas esferas de poder do país desde a instauração da República, em 

1889: “Durante o tempo em que lhe foi suprimido seu poder político, o que poderia 

parecer um duro golpe às pretensões da Igreja Católica, no fundo, foi uma retirada 

benéfica, pois, em posse de autonomia, usou este tempo para se organizar e voltar à 

cena política, mais forte.” (SOUZA, 2017. p. 52) 

A necessidade do laicismo e do fim de aparatos político-eclesiásticos, como o 

Padroado (extinto em 1890), contribui para a transformação do Brasil Imperial em 

Brasil Republicano, estabelecendo limites interessantes e convenientes para um 

território modernizado, sem resquícios do antigo regime, controle estatal sobre as 

instituições religiosas, segundo os padrões vigentes na Europa e Estados Unidos, os 

quais buscavam o aprofundamento da cidadania, ciência e desenvolvimento das relações 

políticas sem entraves morais tradicionalistas. 

Ora, a grande diferença que há entre um Estado que se baseia na ordem 

religiosa e o laico, é que neste os seres humanos tomam-se uns aos outros em 

sua condição humana, como necessitados de agir em conjunto, ou em 

concerto (ARENDT, 1998), para construir a igualdade. Já na fusão da esfera 

privada com a esfera pública que faz o Estado religioso, haverá o apelo ou ao 

sobrenatural ou àquele “absoluto transcendente”, crível, se assim se desejar, 

mas inapreensível ao meramente humano. (FISCHMANN, 2012, p. 16) 

Com a laicidade, a postura da Igreja Católica, em discordância com a perda de 

espaço político, estabelece o lobby, incluindo congressistas, figuras públicas como 

padres, bispos, jornalistas, para que a religião católica não perdesse espaço na formação 

ética dos educandos do país. 

Sempre com o objetivo final de promover realizações de âmbito federal e 

constitucional146, os defensores da disciplina Ensino Religioso buscam sucesso político 

                                                           
145 Edição 344, de 27 de setembro de 1936. Disponível em: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=764051&pesq= Acesso em: 24/02/2018. 
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das propostas de Emendas Constitucionais num jogo de poder com a esfera pública que 

não contempla a pluralidade religiosa brasileira. 

A mobilização política da Igreja Católica, por ocasião da Assembleia 

Constituinte de 1933/34, foi vitoriosa, de modo que todos os pontos de sua 

plataforma foram inseridos na nova Carta, inclusive a obrigatoriedade do 

Ensino Religioso nas escolas públicas, em termos ainda mais favoráveis do 

que os do Decreto n. 19.941/31. Ao invés das escolas públicas poderem 

oferecer o Ensino Religioso, elas deveriam fazê-lo, e dentro do horário de 

aulas. A exigência de número mínimo de alunos por classe foi suprimida. 

Desde então, todas as Constituições brasileiras determinam a oferta do 

Ensino Religioso nas escolas públicas, aliás a única determinação curricular 

nesse nível da legislação. Abrangente e duradouro enxerto! 

A ação religiosa sobre os sistemas de ensino, especificamente de parte da 

Igreja Católica, tem logrado conquistas adicionais. Como se já não bastasse a 

oferta obrigatória da disciplina Ensino Religioso nas escolas públicas de 

ensino fundamental, frequentemente obrigatório para os alunos, na prática, a 

despeito da cláusula facultativa, enxertos adicionais têm sido introduzidos na 

legislação de estados e municípios, inclusive ao arrepio da Constituição 

Federal. (CUNHA, 2009, p. 408-409) 

 A pretensão da presença disciplinar de Ensino Religioso na Base Nacional 

Curricular é constante, desde o momento em que a fundação da república decretou o 

laicismo. Tal pretensão continua ainda hoje a ser pauta de disputa político-ideológica. 

Assim, a pretensão de Francisco Campos147, de que a religião se estendesse 

para além de seu âmbito próprio, encontrou seguidores contemporâneos no 

Estado de São Paulo. O decreto do governador Alkmim, baixado sete décadas 

depois, contém o mesmo fundamento: há valores éticos universais, isto é, que 

estão presentes em todas as religiões. 

Ora, se há valores universais, eles são valores políticos, não religiosos. 

Valores políticos podem até mesmo ter origem numa religião particular. Por 

exemplo, a dignidade da pessoa humana, pregada pelo Cristianismo, foi 

assumida como valor político pela sociedade. É justamente por ser um valor 

político que ele está proclamado no artigo 1º. da Constituição Federal148. O 

resultado é que o Estado tem o dever de velar por esse valor, não por um 

imperativo religioso, mas por uma determinação política, que concerne a 

todos: aos cristãos, católicos e evangélicos; aos adeptos de outras religiões; 

aos agnósticos e também aos ateus. Por sua vez, o alegado universalismo dos 

valores religiosos não resiste à análise comparada, se ela for além do tronco 

judaico-cristão. 

Não é descabido pensar que a imputação ao conteúdo do Ensino Religioso 

como sendo os “valores”, possa ter dois propósitos: o reforço da hegemonia 

católica no campo religioso, cada vez mais diverso e conflitivo; e contornar a 

crítica laica, manifesta ou latente, diante do Ensino Religioso nas escolas 

públicas. (CUNHA, 2009, p. 410-411) 

                                                                                                                                                                          
146 CUNHA, L. A. C. R.. "A luta pela ética no ensino fundamental: religiosa ou laica?" In: Cad. 

Pesqui.,São Paulo, v. 39, n. 137, pp. 401-419, Aug. 2009.   
147 Ministro da Educação em exercício durante o início do governo Vargas. Responsável por uma reforma 

educacional em 1931 batizada com o seu nome. 
148 O artigo 1º. da Constituição Federal apresenta enquanto fundamento da República Federativa do Brasil 

no item III – a dignidade da pessoa humana. 
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Dessa forma, A Ordem enfatiza, durante o período recortado pela pesquisa, cada 

vitória dos defensores dos valores religiosos que conduzem a vida dos católicos. 

Uma grande vistoria da consciencia catholica 

No Rio já se pode ensinar religião nas escolas 

As instruções do Sr. Francisco Campos 

RIO, 5 (De avião)-Era bem conhecida em todo o paiz a campanha que moveu 

contra o ensino religioso o sr. Anisio Teixeira quando director do 

Departamento de Educação do Districto Federal. [...] 

Agora, novos horizontes se abrem á educação, carioca. 

O sr. Francisco Campos, secretario da Educação acaba de regulamentar o 

ensino religioso que já fôra votado pelo Conselho Municipal anno passado. 

A portaria do sr. Campos dispõe em sua alinea [...] c) diz que alumnos de 

outras series poderão frequentar à aula de religião de qualquer serie, não 

sendo permittidas, porém, aulas com mais de 40 alumnos; os alumnos que no 

acto da matricula declararem que não querem ensino religioso deverão ter na 

hora da ala de religião meia hora de uma aula de moral e civica : na lettra d) 

se prohibe qualquer propaganda religiosa dentro das escolas, não sendo 

consideradas propaganda os avisos das autoridades religiosas que são a Curia 

da Igreja Catholica, e os conselhos de outras confissões religiosas [...] (A 

ORDEM, 06/02/1936) 

Diante do que foi exposto acima, juntamente com as observações dos autores, 

cabem aqui algumas observações. Em relação à disposição “c” da portaria, o Ensino 

Religioso não seria obrigatório, mas faria parte da grade regular. Ainda que não fosse 

obrigatória, ela naturalmente seria ministrada, juntamente às demais ciências, 

constatando assim a reaproximação do Estado e Igreja. Caberia à família não 

interessada neste componente curricular, a qual possivelmente professa uma fé diferente 

da católica, a de declarar a segregação do educando em relação aos demais. Em outras 

palavras, promovendo uma autoexclusão do processo regular, não cabendo então 

culpabilidade ao Estado, muito menos à Igreja, agora resguardados pela lei. 

Ainda, a substituição do Ensino Religioso por um componente curricular de 

Educação Moral e Cívica, não garante ao educando uma disciplina com objetivos tão 

divergentes da que abdicou. Por sua vez, Educação Moral e Cívica corresponde a um 

espectro de regimes de exceção, desdobrando-se na formação da geração escolar do 

período, sendo este embutido nas políticas educacionais para garantir a conformidade e 

o alinhamento, da psique do educando à realidade política do período e à ordem vigente. 

 Em alguns períodos, tanto no governo ditatorial de Vargas quanto no 

regime militar, estas disciplinas estiveram presentes na grade curricular com 

contribuições mútuas e aspectos prejudiciais para a educação. 

Quando as duas disciplinas integraram os currículos, simultaneamente, houve 

convergência objetiva entre os respectivos propósitos instrumentalizadores 

sobre o ensino público: abrangente no Estado Novo (1937/1945) e restrita na 

ditadura militar (1964/1985). Naquele período, os textos legais dispensaram a 

base religiosa para a moral, apesar dos esforços nesse sentido, quando da 

elaboração do projeto de Plano Nacional de Educação (1936). O pensamento 
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conservador relativo à família, por exemplo, era compartilhado; no mais, o 

fascismo era bastante. A doutrina integralista, amplamente difundida entre o 

professorado, constituía uma conveniente amálgama ideológica para uso 

imediato, apesar de seu insucesso político depois de 1937. Na ditadura militar 

dos anos 1960/1980, a base religiosa católica da EMC149 foi explicitamente 

evocada, assim como a participação ativa do clero no ensino e na elaboração 

de material didático, com destaque para a Pequena enciclopédia de moral e 

civismo, coordenada por destacado padre jesuíta e editada pelo MEC. 

(...) a inserção de vasto material do ER no material didático da EMC é 

expressão objetiva da sintonia entre ambas as disciplinas, no que a Igreja 

Católica, mais do que qualquer outra entidade religiosa, deu sua contribuição 

ativa e consciente. (CUNHA, 2007, p. 301) 

Por esta razão, os desdobramentos que ambas as disciplinas resultaram na 

educação brasileira alheiam-se às propostas elencadas nas reformas educacionais do 

próprio período do governo de Getúlio Vargas e documentos e declaração de intenções 

reformistas posteriores. 

Esta força constante, a de defender ambas as disciplinas, por meio de pequenas e 

lentas conquistas, garantiu a predominância de uma doutrina em relação às demais, 

ferindo a premissa de liberdade de culto e equivalência em suas concepções, sem que 

uma possa se colocar enquanto superiora de outras. Força esta que garante, por 

exemplo, o sucesso católico no item “d” da portaria. 

Ao estabelecer que avisos de autoridades religiosas não fossem consideradas 

propagandas, aparentemente, abre espaço para outras fés, do segmento católico ou não. 

Porém, o fato é que a única religião efetivamente organizada da época era a católica 

(SOUZA, 2017). Portanto, proibir propaganda de outras religiões, ou seja, todas as 

demais, que não possuíam organização semelhante em força e estrutura que a católica, 

foi uma saída segura para garantir, por outro lado, a entrada dos avisos das autoridades 

religiosas católicas. 

Mais explícita era a presença de símbolos religiosos juntamente aos civis e 

pátrios, entrelaçando rituais religiosos com educacionais. 

Apposição da imagem de Christo em nossas Escolas 

Conforme promettemos, damos hoje as solennidades realizadas por occasião 

da apposição da imagem de Christo nos Grupos Escolares e em outros 

estabelecimentos desta cidade, na quinta feira ultima. 

No Grupo Escolar Izabel Gondim 

Após a benção na praça André de Albuquerque, desfilaram os alunos 

daquelle estabelecimento pela principaes ruas da Cidade Alta e Ribeira, tendo 

á frente a imagem de Jesus Crucificado, a qual foi carregada pelo 

paranympho da solenidade, sr. Carlos Gondim. 

Á frente do [ilegível] viam-se três meninas symbolisando Fé, Esperança e 

Caridade. Logo após, seguia a imagem do Crucificado ladeada por uma 

commissão de alumnos dos diversos grupos cursos daquelle Grupo, os quaes 

empunhavam as bandeiras nacional e pontificia. 

[...] Foram entoados hymnos religiosos e civicos. (A ORDEM, 04/11/1937) 

                                                           
149 Educação Moral e Cívica 
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O evento do desfile enquanto demonstração, somado aos símbolos cristãos, 

envolvidos em rituais de bênção, os símbolos nacionais e papais juntos. Todos 

evidenciam a concordância popular e das autoridades em reaproximar Estado e Igreja 

para a modelagem educacional. É inegável que a presença de símbolos religiosos num 

ambiente educacional possa fazer parte da difusão de conhecimento e enriquecimento 

do ser humano em sua capacidade de tolerância e aprendizado. 

Mas não é o que ocorre neste exemplo e nos demais que se seguem na 

reportagem. Nele, os símbolos estão presentes, não por motivos pedagógicos, mas por 

caráter proselitista, especialmente ao reunir os símbolos com os rituais, ou seja, os 

símbolos com a prática religiosa da bênção e cívica do desfile. Coroados pelos hinos 

entoados, apenas de uma crença. 

O perigo de uma pátria criticamente alienada se avoluma com o surgimento da 

Juventude Brasileira. Por meio de decreto-lei, é criada uma instituição que promovia o 

patriotismo, em moldes semelhantes ao que sucedia nos países com regimes totalitários 

como Alemanha e Itália. Estabelecia também a obrigatoriedade do ensino de Educação 

Cívica, Moral e Física para a infância e adolescência. Abertamente, a Juventude 

Brasileira estaria pronta para a Segunda Guerra e para reforçar o regime totalitário de 

Vargas, reservando aos rapazes a vontade em servir à pátria militarmente, e, às moças, a 

enfermagem como apoio das operações. A Ordem, porém, enxerga neste fenômeno uma 

oportunidade ímpar de garantir os valores religiosos inculcados nos educandos de todo 

o país. 

 
 Ao permitir a transmissão de conteúdos religiosos, por meio do projeto proposto 

pela Juventude Brasileira, a militância católica conquista um forte aliado, pois 

justamente os membros da Congregação Mariana de Moços, a própria Ação Católica, 

estariam presentes nas fileiras da Juventude para garantir uma maior abrangência do 

proselitismo católico e sua hegemonia em território nacional. Observa-se que, ainda que 

aos poucos, a militância cristã busca cada lacuna da relação entre Estado e Igreja para 

estar presente, e, se possível apropriar-se da condução educacional do país. 

  



 

155 
 

 

 

A EDUCAÇÃO (PERMANECE) NA ESPIRAL 

 
Jamais se delega a função de pensar 150 

 

 

 

   A presente dissertação propôs o desafio de contribuir com os estudos em 

educação, com foco para a formação de educadores, e busquei identificar e compreender 

o movimento de espiral realizado pela História e de que maneira esta esclarece as 

implicações das políticas públicas sobre a educação e a atuação docente. 

Na primeira seção foram elencadas algumas situações e transformações pelas 

quais a educação atual brasileira, e também regional, está passando de forma que tais 

mudanças se assemelhem com eventos já ocorridos em épocas anteriores. Identifica-se 

então a espiral no sentido de que a educação já passou por momentos de 

recrudescimento no passado e, atravessando novamente por esta tendência, pode indicar 

outros movimentos espirais, sejam políticos, econômicos e sociais. Na segunda seção foi 

traçada uma base histórica, a análise dos eventos e da conjuntura nacional e 

internacional da época selecionada, a década de 1935 a 1945, e resgatando fenômenos e 

eventos do passado mais distante, para que a base história construída pudesse ter 

coerência em suas espirais próprias e estabelecesse fundamentações com o processo 

histórico como um todo. Por fim, na terceira seção encontra-se a análise documental 

proposta pela pesquisa que, ao analisar a estrutura, suas influências e o discurso do 

jornal potiguar A Ordem, órgão oficial da então diocese de Natal, foi possível identificar 

o movimento de espiral presente no período escolhido e encontrar correspondências nos 

tempos atuais. 

Tratando das hipóteses levantadas durante a pesquisa, as observações feitas são 

as seguintes: em primeiro lugar, como aprofundado durante a pesquisa e ainda presente 

nestas considerações finais, a Educação é compelida pelas políticas públicas e, em 

especial nos momentos de crises políticas, serve enquanto aparelho ideológico do 

Estado para a configuração da massa trabalhadora e manutenção do status quo. Atrelada 

                                                           
150 Émile-Auguste Chartier, jornalista e filósofo francês, sob o pseudônimo de Alain, publica Minerva, ou 

da sabedoria, 1939. 
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a esta, confirmou-se que a área da Educação possui pouca autonomia para gerir a si 

mesma de acordo com a demanda social, uma vez que o foco das políticas públicas é o 

de adequar a demanda à oferta de ensino, e não o contrário. 

Em segundo lugar, o jornal A Ordem teceu um registro próximo à qualidade 

narrativa, visto que o periódico não se propunha a ser fonte histórica da posteridade e, 

portanto, sua intenção em demonstrar uma linguagem clara e objetiva, carregada de 

ideologias, se provou acurada. Da mesma forma, o jornal acompanhou os eventos 

históricos relativos à História do Brasil e do mundo e foi possível, por meio dele, 

desenvolver uma base sólida de análise dos eventos mais importantes da década 

selecionada para a pesquisa. 

Em terceiro lugar, o ensino religioso foi defendido no período da pesquisa 

enquanto forma de combate às ideologias de esquerda, em especial o comunismo. O 

ensino religioso também foi defendido enquanto estratégia de formação ideológica 

católica dentro do ambiente escolar, fortalecendo o cristianismo e a hegemonia católica 

na sociedade. Graças às posturas ultraconservadoras do jornal e seu discurso 

proselitista, este periódico foi um importante veículo formador de opinião do Rio 

Grande do Norte, fato este que reforçou a aproximação entre católicos e o movimento 

integralista neste Estado. 

Por meio da confirmação de tais hipóteses e após a análise cuidadosa dos 

eventos do passado e do presente, é possível aferir que a educação, assim como na 

época analisada, atravessa por um momento de endurecimento ideológico, no sentido de 

que falta o diálogo entre os docentes e as gestões e secretarias, a hierarquia se faz valer 

de ordens administrativas para conter as críticas realizadas pelos docentes em busca de 

sua prática coerente com as demandas atuais. O que fica constatado, em ambas as 

épocas, é que tais diretrizes, que vêm “de cima para baixo” da cadeia hierárquica, pouco 

têm a contribuir com o desenvolvimento social e com o atendimento da demanda 

educacional; pelo contrário, servem para condicionar a formação de massa trabalhadora 

alienada em tempos de crise e para a manutenção dos privilégios das classes mais 

favorecidas. 

Na educação, o processo geral de ensino-aprendizagem em si é estabelecido em 

cada instituição escolar por concepções advindas da gestão e Secretarias de Educação. 

Estas, condicionadas pelas políticas públicas e pela visão administrativa do Poder 

Executivo, lançam mão de ações que busquem organizar e executar ações dentro das 

instituições de ensino para que a prática docente esteja de acordo com as ideologias 

vigentes. Porém, o que se sucede quando as ideologias vigentes estão amplamente 

embasadas no conservadorismo é o retrocesso da visão educativa, permitindo assim o 

movimento de recrudescimento já citado por meio do fortalecimento de valores 

convenientes às políticas públicas. Em outras palavras, nestes casos, não é mais a oferta 

de ensino que se adequa à demanda social, mas é a demanda social sendo moldada, à 

força, à oferta de ensino estabelecida. 
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Dessa forma, a contribuição oferecida à formação de educadores trata da 

compreensão deste movimento histórico em espiral, que promove tensões em vários 

sentidos, entre docentes e gestão, entre os próprios docentes, entre docentes e 

Secretarias de Educação, e acima de tudo, do docente com a sua própria consciência. Os 

docentes que buscam desenvolvimento profissional e estão sempre agregando novos 

conhecimentos, buscando formação contínua, são os mais atingidos com o atual 

movimento espiral da educação, pois são estes que sentem que a cada vez mais estão se 

distanciando da prática ideal, ou seja, aquela em que o centro do processo é o educando. 

Nestes casos, o educando recebe uma aparência de centralidade do processo educativo, 

o que em verdade não ocorre, pois ele apenas é o centro do processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que o novo centro da educação é a sua adequação à visão 

proposta pela política. Observa-se a educação se fortalecendo como um aparelho 

ideológico do Estado. 

Este movimento espiral ocorreu na década escolhida por conta de mudanças 

políticas de caráter centralizador, ultraconservador, antiliberal e antidemocrático. Uma 

vez que o mesmo movimento educacional é identificado nos dias atuais, igualmente 

percebe-se que nos últimos anos, desde 2016, a população é afastada das decisões 

políticas, atuando enquanto massa política, tanto da direita quanto da esquerda. A crise 

política que se instaurou no Brasil, desde 2016, tem como fundo não apenas o 

estremecimento da democracia, mas o retorno das tendências ultraconservadoras. 

Em diversos aspectos, este retorno do ultraconservadorismo se dá de forma 

paulatina, porém efetiva, novamente aflorando sentimentos e ideologias presentes em 

momentos de regimes de exceção. Cabe ressaltar que, apesar do último regime ditatorial 

ter se encerrado na década de 1980, algumas estruturas permanecem inalteradas; logo, o 

último regime totalitário brasileiro politicamente se encerrou, mas suas bases 

permanecem, desde a manutenção do treinamento e visão da polícia militar, até a forma 

como esta age de maneira diferenciada nos bairros de periferia em relação aos bairros 

centrais e de classes altas. Portanto, reitero que, assim como o recrudescimento 

educacional da década de 1935 a 1945 revelou aspectos de centralização política, 

atualmente as decisões políticas acerca da educação revelam este mesmo processo de 

retrocesso político, o qual se apoia em bases inalteradas legadas pela ditadura militar de 

1964 a 1986. 

Assim como a espiral se propõe enquanto forma geométrica, a incidência que se 

observa após o seu movimento de espiral, ou seja, de um ápice ao próximo, nunca é 

uma repetição, pura e simplesmente. A nova experiência social, política e econômica 

das tendências anteriores é carregada pelo potencial de retenção humana, ou seja: nos 

momentos em que as sociedades revivem tendências que já experimentaram 

anteriormente, estas sempre estão acompanhadas de novos modelos, são revividas em 

novas roupagens, com aspectos novos e sem alguns antigos, os quais se transformaram. 

Um breve exemplo: na década selecionada pela pesquisa, jornais eram a maior fonte de 
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informação para os brasileiros alfabetizados da época. Por meio deles, os leitores eram 

influenciados e recebiam informações de cunho ideológico. Atualmente, apesar da 

maioria da população ser alfabetizada e ter acesso a meios de informação e 

comunicação, esta transmissão ideológica acontece de uma forma nova. 

O uso das mídias digitais no cotidiano vem substituindo não apenas o uso dos 

jornais, mas revolucionam também a maneira como pessoas se comunicam, se 

identificam e se reúnem, inclusive virtualmente. Informações veiculadas em redes 

sociais, fake news ou não, são absorvidas com mais facilidade e abrangência, pois hoje 

em dia, como dito, a maioria da população é alfabetizada, embora muitos ainda sejam 

analfabetos funcionais. A educação sendo um aparelho ideológico do Estado, não 

garante, como o docente em formação pode constatar, a transformação das estruturas 

sociais, não democratiza o acesso à riqueza, nem a serviços. Por este motivo, quando 

todos possuem acesso a mídias digitais, mas possuem preparação diferente, ou não a 

possuem, para interagir e lidar com diversas situações advindas da interação digital, a 

hierarquia social se mantém. 

Atualmente, mídias digitais devem fazer parte do processo de ensino-

aprendizagem, devem ser consideradas enquanto caminhos para a educação, pois, de 

outra forma, o que se faz na escola se desprende da realidade dos educandos e 

smartphones e computadores continuam a rivalizar com os professores pela atenção dos 

educandos. Dessa forma, renegar o uso de mídias digitais nas escolas contribui para a 

formação de indivíduos que serão analfabetos digitais, mais propensos à manipulação 

presente nestas mídias, assim como analfabetos ficavam à mercê das informações de 

outrem, e de sua ideologia, na década da pesquisa. Na situação política em que vivemos, 

certos candidatos recebem culto à sua personalidade e neles são depositadas grandes 

cargas de confiança, que em verdade significam cidadãos que não estão prontos para 

atuar nas decisões políticas do país, e delegam esta função para um “messias”, aquele 

que irá sanar todos os males do Brasil, seja da esquerda ou da direita. 

Certos candidatos representam a tendência anti-intelectual, antipolítica, como 

empresários e ex-militares, que sequer participam dos debates, por compreenderem o 

poder de alienação das mídias digitais nas mãos da população leiga. Estes candidatos 

são o que são: centralizadores, autoritários e críticos de um sistema do qual subsistem e 

utilizam para angariar mais poder e mudanças convenientes a eles e seus apoiadores. 

Estes não possuem a capacidade de gerirem sociedades de forma política, apenas 

administrativa e/ou autoritária e moralista. Representam assim o retrocesso de anos de 

conquistas populares e luta por direitos e respeito à diversidade. Como fora analisado na 

seção 1, por exemplo, grandes setores conservadores apoiam projetos políticos, como o 

Escola sem Partido, não enquanto forma apenas de restringir a liberdade catedrática 

docente, mas como um meio de garantir os valores conservadores a todo custo, ferindo a 

democracia uma vez que tais projetos são aprovados com base em interesses dos 

governantes, ao invés dos interesses daqueles que são representados. 
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O programa Escola sem Partido possui em seu website projetos de lei pré-

elaborados para serem apresentados nas três esferas de poder, inclusive por meio de 

decretos. Não deixa de levantar suspeitas tal atitude, ao considerar que, dada a 

magnitude territorial e, portanto, a diversidade de seus povos, promove a disseminação 

facilitada de uma proposta que mude os rumos da educação de forma praticamente 

uniforme, apoiando os mesmos ideais e carecendo de poucas adaptações. Existem 

processos em andamento na Câmara dos Deputados e em diversos Estados: Rio de 

Janeiro, Goiás, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e 

Alagoas, incluindo Câmaras de Vereadores de diversas cidades. O projeto de lei Escola 

sem Partido, com todos os seus males e perigos apontados por esta pesquisa, avança, se 

difunde sem o devido cuidado à constitucionalidade e o respeito ao cidadão. 

Para a prática docente, tal projeto representa um retrocesso sem igual, afastando 

educandos de educadores, e colocando uns contra os outros nos momentos em que 

existem divergências dentro de sala de aula, impede o diálogo entre as partes, pois leva 

tais tensões para a esfera legal, fragilizando assim as ideologias que pregam 

aproximação entre professor e aluno, ou seja, educador e educando. Os defensores do 

projeto acreditam que o processo de ensino deva ser separado do processo educacional, 

o que deixa clara a deficiência dos mesmos em compreender a educação enquanto 

processo humano de interação e crescimento valorativo. Nas cidades onde o projeto de 

Lei da mordaça foi aprovado, cabe a ação do Supremo Tribunal Federal para proteger os 

interesses da população e atestar sua inconstitucionalidade, o que pode prover tempo 

para que o projeto cometa danos irreversíveis. 

Um outro aspecto do recrudescimento educacional é a Reforma do Ensino 

Médio. Certamente, de tempos em tempos é necessária uma reformulação e 

reorganização do ensino para que este se adeque à demanda social. Como vimos, 

normalmente a adequação à demanda é apenas um álibi para dar uma nova roupagem à 

manutenção do poder social, via educação. Reconfigurar a estrutura do Ensino Médio é 

necessária para que ela possa atender ao educando em sua formação profissional. 

Propondo a divisão em cinco formações diferentes, com aulas eletivas e grade flexível 

para a sua formação, o educando já pode, desde o segundo ano do Ensino Médio, se 

direcionar para a área do conhecimento correspondente à sua carreira. 

Tal reforma impõe algumas condições que levantam preocupações: as cinco 

possibilidades de estudo estão condicionadas à oferta que a instituição de ensino possa 

oferecer, e isso significa que, em muitas escolas estaduais, a falta de estrutura e 

professores irá afetar esta oferta, especialmente na periferia. Dessa forma, a maior parte 

das escolas estaduais não poderão oferecer as cinco modalidades de ensino, restringindo 

a escolha dos educandos matriculados nestas unidades escolares. Se em sua maioria os 

alunos são matriculados em unidades escolares próximas à sua residência, alunos da 

periferia irão a escolas dessa região que oferecerão apenas a formação mais básica, 
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restringindo o poder de escolha dos jovens em suas carreiras, e mais: forçando a 

calcificação da pirâmide social. 

Da mesma forma, ainda que escolas particulares e algumas públicas ofereçam as 

cinco opções, o que sucede com o educando que decide mudar sua escolha? Ele terá as 

mesmas condições de competir com outros vestibulandos? Neste caso, é necessária que 

a flexibilização da grade do Ensino Médio possa contemplar a adolescência em suas 

particularidades, como a mudança de escolha antes do vestibular, por exemplo. Dessa 

forma, a reestruturação de ensino, na teoria estabelece um laço com a demanda social, 

porém, na prática, é óbvia a sua dificuldade em se estabelecer. Neste caso, a Reforma do 

Ensino Médio pode se tornar um embuste que leve à privatização do ensino público, 

como sugerem as tendências político-econômicas atuais. Processo este que, então, 

estaria justificado pelo fracasso da reforma. 

Em outra frente de análise, os docentes de Santo André continuam a resistir 

como podem a projetos não debatidos pela classe, como o JEEP. Da mesma forma, a 

Secretaria de Educação burla as próprias condições de formação destes, impedindo 

debates nas formações, aprovando para a formação presencial aqueles que não atingiram 

a média mínima da formação online, a fim de que o projeto possa ser efetivado. Para 

estes docentes, assim como para muitos outros, de outras cidades, incluindo as que 

projetos como a Lei da mordaça vêm sendo aprovados, a prática docente se transforma 

em combate às ideologias ultraconservadoras e são levados ao despertar para o aspecto 

político de sua atuação. 

Por meio destas análises, busco contribuir para a formação de educadores que, 

em sua prática, irão lidar com estes movimentos da espiral histórica e deverão se 

posicionar frente às mudanças, sabendo contorná-las, enfrentá-las ou conciliá-las, de 

acordo com a situação. Mas que estes saibam que o país enfrenta desafios que não são 

inéditos, e assim como há o recrudescimento educacional de hoje, ao qual devemos 

compreender e resistir no que for possível, deve-se estar preparado para o novo 

desabrochar educacional, conforme as tendências conservadoras da espiral se esmaecem 

por meio da nossa resistência. 
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