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RESUMO 
 

Diante da percepção do viés internalista da historiografia da área de Ensino de             
Ciências brasileira e da falta de diálogo com a história do Brasil, esta pesquisa teve               
como objetivo estabelecer relações entre a historiografia nacional brasileira,         
trabalhada por Jessé Souza, com a historiografia da área de Ensino de Ciências             
brasileira encontrada na literatura especializada. Em suas obras, o referencial          
teórico desta pesquisa, Jessé Souza, trabalha as interpretações históricas do Brasil.           
Interpretações, no plural, pois na obra de Jessé Souza são expostas duas            
interpretações da história do Brasil. A primeira interpretação busca nossas origens           
em um passado remoto da sociedade portuguesa e identifica, como a origem dos             
nossos males, um suposto atraso do país e, principalmente, do Estado. Essa            
primeira interpretação tem entre os seus representantes Sérgio Buarque de Holanda           
e Raymundo Faoro e é chamada de patrimonialista, pois, segundo ela, a nossa             
sociedade e o nosso Estado são corruptos, personalistas e patrimonialistas. A           
segunda interpretação é proposta por Jessé Souza com base nas obras de outros             
grandes intérpretes nacionais como Gilberto Freyre e Florestan Fernandes. Essa          
segunda interpretação identifica nossas origens na escravidão e percebe a exclusão           
e a desigualdade social como sendo os nossos grandes males. Para dialogar com a              
história nacional, foram selecionados alguns textos disponíveis na literatura         
especializada que versam sobre a história da área de Ensino de Ciências brasileira e              
que são recorrentemente citados na área para tratar a respeito da sua história. Por              
meio de uma abordagem qualitativa e após inúmeras leituras conjuntas dos textos            
selecionados para análise e do referencial teórico foram criadas cinco categorias           
que relacionam a história da área e as interpretações históricas do Brasil            
trabalhadas na obra de Jessé Souza. A primeira categoria relaciona a teoria da             
modernização, estreitamente ligada à interpretação patrimonialista do Brasil, com as          
ajudas financeiras de agências internacionais e norte-americanas para a produção          
de materiais didáticos e o treinamento de professores recorrentemente mencionadas          
na história da área de Ensino de Ciências. A segunda categoria relaciona o anseio              
de modernização nacional fomentado pela linha historiográfica patrimonialista com o          
ensino de Ciências no Brasil. A terceira categoria trata do “mito São Paulo” ou              
excepcionalidade paulista defendido pela interpretação patrimonialista do país e os          
incentivos para o surgimento da área nesse estado. A quarta categoria relaciona            
alguns momentos decisivos para a área com o pacto antipopular feito pela elite com              
a classe média brasileira. Finalmente, a quinta categoria relaciona as tentativas de            
aquisição de legitimidade da ditadura militar com os grandes investimentos no           
campo científico feitos pelos militares que foram decisivos para a consolidação da            
área de Ensino de Ciências no Brasil. Reflexões apoiadas nas referidas categorias            
apontam que a história da área apresentada na literatura analisada possui ligações            
com a interpretação patrimonialista do Brasil que menospreza os aspectos          
escravocratas da nossa história e encobre nossa brutal e atual desigualdade social.            
Por fim, é deixado como sugestão, para a área de Ensino de Ciências brasileira, um               
maior envolvimento intelectual com as questões da desigualdade e exclusão social           
no Brasil. 

Palavras-chave: Brasil. Área de Ensino de Ciências. História. Internalista.  

 



 

ABSTRACT 
 

Given the perception of the internalist trend of the historiography of the Brazilian             
Science Education area and the lack of dialogue with the history of Brazil, this              
research aimed to establish relations between the Brazilian national historiography,          
worked by Jessé Souza, with the historiography of the area of Brazilian Science             
Education found in specialized literature. In his works, the theoretical reference of            
this research, Jessé Souza, analyzes the historical interpretations of Brazil.          
Interpretations, in the plural, because in Jessé Souza's work two interpretations of            
the history of Brazil are exposed. The first interpretation seeks our origins in a remote               
past of Portuguese society and identifies, as the origin of our ills, a supposed              
backwardness of the country and, mainly, of the State. This first interpretation has             
between its representatives Sérgio Buarque de Holanda and Raymundo Faoro and is            
called patrimonialist, because, according to it, our society and our State are corrupt,             
personalist and patrimonialist.The second interpretation is proposed by Jessé Souza          
based on the works of other great national interpreters such as Gilberto Freyre and              
Florestan Fernandes. This second interpretation identifies our origins in slavery and           
perceives exclusion and social inequality as being our greatest ills. In order to             
dialogue with national history, we have selected some texts available in the            
specialized literature that deal with the history of the Brazilian Science Education            
area and which are repeatedly cited in the area to deal with their history. Through a                
qualitative approach and after several joint readings of the selected texts for analysis             
and the theoretical reference, five categories were created that relate the history of             
the area and the historical interpretations of Brazil addressed by the work of Jessé              
souza. The first category relates the theory of modernization, closely linked to the             
patrimonialist interpretation of Brazil, with the financial aid from international and           
North American agencies for the production of didactic materials and the training of             
teachers recurrently mentioned in the history of Science Education. The second           
category relates the aspiration of national modernization promoted by the          
patrimonialist historiographic line with Science Education in Brazil. The third category           
deals with the “São Paulo myth” or São Paulo exceptionality defended by the             
patrimonialist interpretation of the country and the incentives for the emergence of            
the area in that state. The fourth category relates some decisive moments for the              
area with the anti-popular pact made by the elite with the Brazilian middle class.              
Finally, the fifth category relates the military dictatorship's attempts to acquire           
legitimacy with the large investments in the scientific field made by the military that              
were decisive for the consolidation of the Science Education area in Brazil.            
Reflections supported by the referred categories point out that the history of the area              
presented in the analyzed literature has links with the patrimonialist interpretation of            
Brazil that underrates the slave-based aspects of our history and covers up our brutal              
and current social inequality. Lastly, it is made one suggestion for the Brazilian             
Science Education area: a greater intellectual involvement with the issues of           
inequality and social exclusion in Brazil.  
 
Key words: Brazil. Science Education area. History. Internalist. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

“Que Deus tenha misericórdia dessa nação.”  
Eduardo Cunha 

 

 

As motivações que deram início a esta pesquisa formam um misto de            

angústias políticas, pessoais e acadêmicas. O ano de 2014, em que a presidente             

Dilma Rousseff é reeleita e têm-se início a contestação das regras da democracia             

por parte dos derrotados nas urnas, desencadeando uma série de trágicos eventos            

nacionais no Brasil, é, também, o ano em que eu ingressei no curso de Licenciatura               

em Física da Universidade Federal de Goiás (UFG). Tendo vindo de uma família de              

trabalhadores, para os quais estudar em uma universidade parecia um sonho           

distante, esse ingresso significou muito para mim e minha família. No entanto, estar             

em uma universidade, no período de 2014 até o momento atual, consistiu em uma              

fonte de aprendizado, mas também de aflição, pois aprendi a enxergar a triste             

realidade nacional, ao mesmo tempo em que consegui perceber que essa realidade,            

em âmbito maior, estava relacionada com a minha vida, com as oportunidades que             

tive e com as possibilidades de futuro que poderia ter. 

Para elucidar alguns eventos aos quais me refiro, durante esse período           

acompanhei: a articulação midiática, política, jurídica e econômica do golpe contra a            

presidente Dilma; a estapafúrdia votação do impeachment na câmara; as          

manifestações nas ruas, em que inúmeros brasileiros se sentiram confortáveis para,           

dentre outras, manifestar opiniões abertamente antidemocráticas, antipopulares,       

racistas, misóginas, favoráveis à ditadura e, até mesmo, à tortura; a aprovação do             

congelamento dos investimentos públicos em saúde e educação por 20 anos; o            

ataque às leis trabalhistas; o aumento do desemprego e a precarização do trabalho;             

o desmonte, privatização e/ou desnacionalização de inúmeras empresas, algumas         

essenciais para a soberania nacional, e, como consequência, a destruição de           

inúmeros empregos; o assassinato, até hoje impune, de Marielle Franco; as           

manifestações de ódio, as fake news e as manipulações midiáticas e jurídicas            

usadas na campanha presidencial de 2018; o desrespeito à constituição para fins            



 

 

10 

políticos e econômicos; a injusta e antipopular reforma da previdência; a escalada da             

violência contra a população pobre; a liberação em grande escala de agrotóxicos            

maléficos à saúde e ao meio ambiente; as queimadas colossais das florestas e             

áreas de preservação das florestas nacionais e o dia do fogo na Amazônia; os cortes               

de verbas das universidades públicas e das bolsas de pesquisas; as tentativas de             

descredibilizar a ciência e a educação perante a população, chegando ao ponto de             

professores e pesquisadores serem acusadas de balbúrdia pelo ministro da          

educação; os vexames internacionais; e a escalada da desigualdade social. 

Esses lastimáveis eventos foram gradativamente entristecendo e       

angustiando a mim, autora principal deste trabalho. Sentia que não estava           

entendendo o que se passava no meu país. Talvez por ter nascido e crescido em               

uma época de estabilidade política em que golpes de Estado, aumento da miséria e              

da pobreza, ataques à seguridade social, à direitos trabalhistas e à saúde e à              

educação pública, pareciam assuntos das aulas de História; não conseguia entender           

o porquê do que estava vivendo. Com o passar do tempo meus sentimentos de              

angústia, tristeza e impotência recrudesciam. Tinha consciência de que, pela minha           

origem social, pelos valores que possuo e pela profissão que escolhi seguir, eu             

estava do lado de quem estava perdendo. Não era um sentimento incomum, muitos             

dos meus colegas da universidade, com trajetória social similar a minha, nutriam os             

mesmos sentimentos que eu. A palavra alemã Weltschmerz (tristeza/cansaço do          

mundo) parece a mais adequada para a tristeza e a melancolia que sentíamos.             

Muitos de nós fazíamos parte da primeira geração das nossas famílias a ingressar             

em uma universidade. Tínhamos escolhido cursar licenciatura em tempos de          

destinação dos royalties do petróleo para a educação e da expansão da rede federal              

de ensino, que nos permitiu sonhar com um futuro promissor como professores.            

Estávamos formando em tempos de ataque cerrado contra a ciência e a educação. 

No ano de 2018, quando ingressei no Programa de Pós-graduação em           

Educação em Ciências e Matemática da UFG (PPGECM-UFG), desejei inserir-me          

em alguma linha de pesquisa na qual pudesse dialogar com estudos sobre a             

sociedade e a historiografia brasileira. Queria estudar sobre o meu país, dar algum             

sentido ou, pelo menos, entender o que estava vivendo. Sabia que a realidade             
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nacional se relacionava de alguma forma com o ensino de Ciências no Brasil, pois              

as recentes propostas de reformas no currículo e no Ensino Médio e os cortes em               

educação e pesquisa mostravam isso. Entretanto, não encontrei, na área de Ensino            

de Ciências , uma linha de pesquisa já elaborada que colocasse em diálogo o             1

ensino de ciências com análises sociológicas e históricas do Brasil. Felizmente,           

desde o início da graduação, faço parte do Grande Grupo de Pesquisa (GGP) do              

curso de licenciatura em Física da UFG. Um dos princípios deste grupo é incentivar              

pesquisas que dialoguem com os anseios dos seus membros, ainda que essas            

pesquisas fujam das temáticas e abordagens já consolidadas na área de Ensino de             

Ciências (GENOVESE et al , 2016). Minha família, meu grupo de pesquisa e meu             

orientador deram-me o apoio necessário para começar uma pesquisa que até então            

não tinha nada elaborado a não ser um desejo de entender o meu país e construir                

um trabalho a partir disso. 

Comecei meus estudos revisando a história do Brasil em livros didáticos            

e depois lendo alguns intérpretes nacionais, tais como Gilberto Freyre e Darcy            

Ribeiro. No entanto, foi somente quando me deparei com a obra de Jessé Souza              

que senti ter encontrado uma discussão próxima ao que estava procurando e, após             

diversas leituras, o escolhi como referencial teórico da minha pesquisa. O primeiro            

livro de Jessé Souza com que tive contato foi A elite do atraso: da escravidão a Lava                 

Jato. Nesse livro, lançado em 2017, o autor se baseia nas suas pesquisas teóricas e               

empíricas realizadas anteriormente sobre a história do Brasil e a sociedade brasileira            

para elaborar um “diagnóstico acurado do momento atual” (SOUZA, 2017, p. 10). As             

leituras seguintes dos trabalhos do autor me foram desveladoras da sociedade a            

qual pertenço e suas contradições. Após extensa leitura das obras de Jessé Souza,             

era chegada a hora de elaborar uma pesquisa, propriamente dita, que vinculasse os             

estudos do Brasil feitos pelo autor com a área de Ensino de Ciências. Os pontos de                

diálogo possíveis são abundantes. As interpretações, trazidas na obra de Jessé           

Souza, sobre o nosso país, a nossa história e a nossa sociedade abrem um leque de                

possibilidades de diálogos e contribuições para qualquer campo de conhecimento          

1 No decorrer desta pesquisa o termo “área” será empregado com o mesmo sentido de “campo de                 
conhecimento” conforme usado por NARDI, T. A área de ensino de ciências no Brasil: fatores que                
determinaram sua constituição e suas características segundo pesquisadores brasileiros. Tese (Livre           
Docência). Faculdade de Ciências. Universidade Estadual Paulista, Bauru – SP, 2005, 166p. 
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social no Brasil. As análises das classes sociais brasileiras feitas por Jessé Souza             

nos seus trabalhos empíricos, por exemplo, instigaram meu orientador e eu a criar             

numerosas perguntas de pesquisa voltadas para a área, para a sua visão de aluno e               

de escola e sua adequação à realidade da sociedade brasileira conforme exposta            

pelo autor.  

No entanto, após muita reflexão, decidimos elaborar uma pesquisa         

norteada pelas interpretações históricas do Brasil apresentadas na obra de Jessé           

Souza. Interpretações, no plural, pois na obra de Jessé Souza são expostas mais de              

uma interpretação da história do Brasil. Dois fatores foram decisivos para a escolha             

da abordagem histórica. O primeiro foi a concepção, compartilhada tanto por Jessé            

Souza quanto pelo meu orientador e eu, de que a compreensão da história é              

primordial para o entendimento do presente. Segundo Jessé Souza, “o presente não            

se explica sem o passado, e apenas a explicação que reconstrói a gênese da              

realidade vivida pode, de fato, ter poder de convencimento” (SOUZA, 2017, p. 13).             

Ao longo da obra do autor fica evidente a importância da compreensão da nossa              

história nacional para o entendimento do momento de crise atual no Brasil. Também             

fica evidente o fato de que o momento de crise atual é, em muitos aspectos, fruto da                 

falta de conhecimento, discussão e criticidade do nosso passado por parte da nossa             

sociedade e até mesmo dos nossos intelectuais. 

O segundo fator foi a constatação de que a narrativa histórica da área de              

Ensino de Ciências, escrita até o momento, enfoca essencialmente aspectos          

internos da sua história quase não estabelecendo relações com a história nacional.            

Apontamentos sobre essa característica da área podem ser encontrados em Nardi           

(2005) e também em Lemgruber (1999). Este segundo autor, chama de internalista a             

abordagem da narrativa histórica da área que enfoca, quase que exclusivamente, os            

aspectos internos da sua própria história e afirma que:  

Na maioria das teses e dissertações prevalece uma abordagem internalista.          
O mais comum é encontrarmos um relato que privilegia - quando não se             
limita unicamente a eles - os aspectos pertinentes ao próprio processo da            
educação científica, começando pela fundação do IBECC-SP, mencionando        
a produção de kits, os cursos para preparar os professores para as            
inovações, etc. Mesmo a respeito da adaptação dos projetos         
norte-americanos, que se dá em um contexto político nacional,         
latino-americano e mundial tão rico em conflitos e interesses distintos,          
carece de uma abordagem externalista que enfatize esses fatores         
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econômicos, ideológicos, ou, mesmo, educacionais, externos ao processo        
específico da educação em Ciências. [...] há uma carência de pesquisas           
históricas, incorporando questões do contexto político nacional [...] (1999,         
capítulo 2)  2

A consciência da necessidade e importância do conhecimento histórico         

concomitantemente com a percepção da falta de diálogo da história da área de             

Ensino de Ciências com a história nacional determinaram a temática de estudo da             

pesquisa, a saber, a relação entre as interpretações históricas do Brasil trabalhadas            

na obra de Jessé Souza e a história da área de Ensino de Ciências brasileira. O                 

desafio seguinte foi elaborar um objeto, um objetivo e uma pergunta de pesquisa             

exequíveis no tempo disponível para a realização da Pós-graduação em nível de            

mestrado acadêmico. Devido ao tempo de pesquisa reduzido do mestrado, esta           

dissertação não poderia ter como objetivo escrever uma nova narrativa histórica da            

área, destacando os condicionantes externos nacionais da sua história. Por isso,           

escolhemos construir a pesquisa com base na historiografia da área já escrita pelos             

seus pesquisadores, mesmo essa narrativa histórica tendo viés internalista.         

Definimos como objeto de estudo os aspectos internos da história da área de Ensino              

de Ciências brasileira já narrados na literatura da área. Em seguida, decidimos que o              

nosso objetivo seria relacionar a história nacional com a historiografia da área de             

Ensino de Ciências brasileira, construída pelos pesquisadores da área. Portanto, o           

objetivo geral desta pesquisa foi: estabelecer relações entre a historiografia nacional           

brasileira trabalhada por Jessé Souza com a historiografia da área de Ensino de             

Ciências brasileira. Reforçando, esta não é uma pesquisa histórica, o objetivo fixado            

para esta pesquisa não é escrever uma nova história da área, mas estabelecer             

relações entre a história nacional brasileira e a historiografia da área que já se              

encontra na literatura. Por fim, a pergunta colocada para esta pesquisa foi: Quais as              

relações entre os aspectos internos da história da área de pesquisa em Ensino de              

Ciências brasileira, apresentados na literatura da área, e as interpretações históricas           

do Brasil trabalhadas na obra do intelectual brasileiro Jessé Souza? 

A importância de relacionar as interpretações históricas do Brasil com a           

história da área pode ser entendida sob dois pontos de vista. O primeiro é o da                

2 O arquivo por meio do qual tivemos acesso ao trabalho de Lemgruber estava com a paginação                 
comprometida, por isso iremos indicar apenas o capítulo do qual retiramos a citação. 
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necessidade de um maior conhecimento das leituras históricas do Brasil por parte da             

sociedade e dos intelectuais brasileiros como um todo. Existe uma disputa pela            

interpretação da história nacional brasileira que está intimamente relacionada com a           

disputa de projeto de país evidenciada no momento de crise atual. Essa disputa será              

extensamente abordada nos capítulos seguintes. Por ora, o essencial é entender           

que o projeto de país em jogo no Brasil depende da tomada de conhecimento das               

disputas de interpretação da história nacional por parte dos intelectuais brasileiros.           

Ao relacionar essas interpretações históricas do Brasil com a história da área de             

Ensino de Ciências, uma das principais contribuições desta pesquisa é trazer a área             

para as discussões sobre a interpretação do passado e projeto do futuro do nosso              

país e ajudá-la na tomada de posição frente ao momento de crise atual. O              

conhecimento da área sobre ela mesma é o segundo aspecto sob o qual é possível               

entender a importância da relação que se pretende estabelecer nesta pesquisa. A            

necessidade do conhecimento da área sobre sua própria história é inegável e            

diversos importantes intelectuais brasileiros da área se empenharam em documentar          

e narrar essa história, tais como Krasilchik (1987), Lorenz e Barra (1986), Nardi             

(2005), Lorenz (2008), Abrantes e Azevedo (2010) e Megid Neto (2014). No entanto,             

o conhecimento da área sobre sua própria história está pendente, sem dialogar com             

a história nacional. Nesse sentido, esta pesquisa contribui para o conhecimento da            

área sobre sua própria trajetória. 

Visando dar encaminhamento para a pergunta e o objetivo desta          

pesquisa, a estrutura da dissertação foi organizada da seguinte maneira: no próximo            

capítulo, denominado Interpretações do Brasil, são apresentadas as diferentes         

leituras históricas do nosso país trabalhadas na obra de Jessé Souza; no capítulo             

posterior, intitulado Delimitações metodológicas, é exposta a metodologia        

empregada na seleção e na análise do material de pesquisa; no capítulo            

subsequente, nomeado de Ligações conceituais-históricas: Brasil - área de Ensino          

de Ciências brasileira, são apresentadas as relações encontradas entre as          

interpretações nacionais do Brasil, trabalhadas na obra de Jessé Souza, e a história             

da área de Ensino de Ciências brasileira narrada nos textos de história da área              

selecionados para a análise; por fim, no último capítulo, denominado Algumas           
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considerações adicionais, alguns desfechos , são expostas as conclusões do         

trabalho e também são realizadas algumas considerações sobre o significado para a            

área dos resultados obtidos.   
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1 INTERPRETAÇÕES DO BRASIL 

 

“[...] só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida as           
nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de          
‘complexo de vira-latas’. Estou a imaginar o espanto do leitor. -           
‘O que vem a ser isso?’ Eu explico. Por ‘complexo de vira-latas’            
entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca,          
voluntariamente, em face do resto do mundo.” 

Nelson Rodrigues 
 
 

Jessé Souza propõe-se a construir uma nova leitura histórica do Brasil.           

Para cumprir seu objetivo, o autor apresenta e critica a interpretação histórica            

vigente baseada principalmente nas obras de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de           

Holanda e Raymundo Faoro. Segundo Jessé Souza, essa interpretação dominante          

do país funciona como uma cortina de fumaça que esconde os reais problemas da              

nação e ao mesmo tempo fornece as justificativas teóricas que permitem à elite do              

dinheiro roubar o país. O autor tem uma vasta obra composta por trabalhos             

empíricos e teóricos em que contesta a interpretação dominante sobre o Brasil e             

apresenta a sua própria interpretação. Nesse trabalho, utilizamos suas críticas e           

interpretação teóricas sobre Brasil com base, sobretudo, nos livros: A elite do atraso             

(2017), A radiografia do golpe (2016), A tolice da inteligência brasileira (2015), A             

construção social da subcidadania (2003) e A modernização seletiva (2000).          

Também iremos nos embasar nos trabalhos empíricos de Jessé Souza sobre as            

classes sociais brasileiras: ralé brasileira (2009), Os batalhadores brasileiros (2010)          

e A classe média no espelho  (2018). 

 

1.1 O paradigma culturalista e o racismo velado 

 

Segundo Jessé Souza, para superar uma ideia ou paradigma científico é           

fundamental entender os seus pressupostos. Nesse sentido, é crucial compreender          

o paradigma do culturalismo. O culturalismo, para Jessé Souza, é uma falsa ruptura             

com o racismo científico usado para explicar as diferenças entre raças e povos até o               
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início do século passado (2015). O culturalismo serve, segundo o autor, aos            

mesmos propósitos do racismo científico. No entanto, em vez do elemento           

biológico-racial típico do racismo cientificista, emprega a ideia de estoques culturais           

a fim de sublinhar as diferenças sociais de povos e nações (SOUZA, 2015). Ao              

culturalismo estão ligadas diversas teorias sociais, tal como a teoria da           

modernização. Em âmbito internacional, o culturalismo e a teoria da modernização,           

cujo um dos principais expoentes é o sociólogo norte americano Talcott Parsons,            

fixaram os Estados Unidos da América (EUA) como modelo exemplar de           

desenvolvimento e atribuíram o seu sucesso à herança cultural do protestantismo           

individualista americano (SOUZA, 2015).  

O culturalismo é uma falsa ruptura com o racismo científico, segundo           

Jessé Souza, porque continua fazendo uma “separação ontológica entre seres          

humanos de primeira classe e seres humanos de segunda classe” (2017, p. 18). De              

acordo com o autor, o termo racismo pode ser usado para designar todas as formas               

de hierarquização de indivíduos, classes e nações, legitimando assim o preconceito           

e a dominação dos ditos avançados contra os atrasados (2017). O culturalismo faz             

sua hierarquização com base em uma ideia-força muito cara ao mundo ocidental e             

daí obtém sua legitimação. Essa ideia consiste na separação e hierarquização do            

espírito e do corpo (SOUZA, 2017). A separação entre espírito e corpo remete ao              

filósofo Platão, mas foi difundida, naturalizada e incorporada ao mundo ocidental por            

meio do catolicismo. Tal difusão se dera a partir do momento em que a igreja               

católica incorporou nos seus dogmas a definição de virtude cunhada por Santo            

Agostinho com base nas ideias do filósofo grego (SOUZA, 2017). Daí em diante a              

virtude cristã passou a ser a capacidade de controlar e disciplinar o corpo e os               

afetos por meio do espírito. 

O bom é aquele que domina suas pulsões corporais e cultiva as virtudes             

do espírito, o mau é aquele que se entrega às pulsões do corpo. Embora essa seja                

uma ideia criada em um tempo e um espaço determinado, ela é tão entranhada em               

nossa mente a ponto de nos parecer incontestável, sendo, raramente, colocada em            

questão (SOUZA, 2017). Essa ideia serve não só para hierarquizar indivíduos, mas            

também povos, países, classes, gêneros e “raças” (SOUZA, 2016). Os homens são            
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vistos como melhores que as mulheres por serem mais racionais e menos emotivos             

(SOUZA, 2016). O branco é tido costumeiramente como mais virtuoso que o negro.             

O negro é sempre associado ao corpo e à sensualidade; mesmo quando “elogiado”,             

ele é identificado com a força física e com o apetite sexual voluptuoso (SOUZA,              

2016). As sociedades do Atlântico Norte e seus membros seriam moralmente           

superiores e mais avançadas que as do Sul por portarem certos estoques culturais             

que as tornariam mais racionais, impessoais, democráticas e confiáveis, em          

oposição ao personalismo, particularismo, afetividade, passionalidade e tendência à         

corrupção inerentes às sociedades mais atrasadas e seus habitantes (SOUZA,          

2015). 

 

1.2 A criação do mito nacional brasileiro 

 

Na década de 1930, adotou-se o culturalismo para substituir o racismo           

científico nos EUA e criar a imagem do norte americano objetivo, pragmático,            

antitradicionalista, racional e produtivo (SOUZA, 2015). Ao mesmo tempo, no Brasil,           

Gilberto Freyre escrevia o livro Casa grande e Senzala, que se tornaria a base              

posterior de qualquer interpretação do Brasil. Freyre, por meio das suas obras,            

buscou e conseguiu criar uma fonte de unidade, identidade e orgulho nacional            

inexistente até o momento (SOUZA, 2017). Apesar da imagem do Brasil como o             

“encontro de raças” existir desde a Independência do Brasil, foi Freyre quem            

conseguiu dar uma roupagem positiva à miscigenação brasileira, invertendo a          

interpretação racista e negativa existente até então (SOUZA, 2017). Freyre também           

foi o primeiro a construir uma narrativa totalizante da história e da sociedade             

brasileira. 

Sua obra foi construída seguindo uma vertente ainda mais problemática          

do culturalismo, em que a cultura brasileira foi definida como uma continuação            

cultural de Portugal. Uma continuação que mantinha diversos traços do povo           

português, mas que, por outro lado, em virtude de certas particularidades, consistia            

também em uma cultura única no mundo – uma cultura luso-brasileira (SOUZA,            
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2017). Uma cultura aberta à diversidade, singular pelo seu “calor humano”,           

hospitalidade, sensualidade, cordialidade e emotividade. Virtudes ambíguas se        

olhadas do ponto de vista culturalista, pois, se, por um lado, são associadas ao              

corpo, por outro são apresentadas pelo autor como positivas na sua tentativa de             

tornar positivo e motivo de orgulho algo que até então só era visto como negativo               

(SOUZA, 2017). 

Essa interpretação do Brasil, fornecida por Freyre, é abraçada pelo          

Estado brasileiro, na figura de Getúlio Vargas, durante a década de 30 (SOUZA,             

2017). Desde então, ela passa a ser ensinada nas escolas, divulgada por artistas e              

pela mídia, e propagada no âmbito acadêmico até se tornar parte da identidade             

individual de todos os brasileiros. Politicamente, as vantagens da obra de Freyre vão             

além de se ter finalmente um mito de origem nacional, e principalmente um que              

permitisse um senso de orgulho, uma vez que, devido ao seu foco na miscigenação              

e nas virtudes inerentes a todo o povo, sem distinção, tais ideias serviram para              

encobrir as diferenças sociais e de classe (SOUZA, 2017). No âmbito acadêmico, a             

obra de Freyre é citada até hoje por todos os intérpretes nacionais brasileiros, desde              

Darcy Ribeiro até Fernando Henrique Cardoso. 

 

1.3 A inferiorização do Brasil e o patrimonialismo 

 

De acordo com Jessé Souza (2015), a obra de Freyre foi posteriormente            

desvirtuada por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil e todos os              

aspectos relacionados à emotividade, que Freyre tenta colocar como positivos, são           

invertidos e transformados em puramente negativos. Cria-se então uma imagem do           

brasileiro como pré-moderno, tradicional, particularista, afetivo e pouco confiável.         

Imagem personificada na figura do “homem cordial”, indivíduo passional que guia           

suas escolhas por preferências afetivas e pessoais ao invés da razão (SOUZA,            

2015). O oposto do norte americano ideal ao qual os intérpretes nacionais            

brasileiros, sob o viés culturalista, insistem em comparar o povo brasileiro. Ao tratar             

do “homem cordial” Sérgio Buarque assevera: 
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Já se disse numa expressão feliz, que a contribuição brasileira para a            
civilização será de cordialidade — daremos ao mundo o “homem cordial”. A            
lhaneza no trato, a hospitalidade, a generosidade, virtudes tão gabadas por           
estrangeiros que nos visitam, representam, com efeito, um traço definido do           
caráter brasileiro, na medida, ao menos, em que permanece ativa e fecunda            
a influência ancestral dos padrões de convívio humano, informados no meio           
rural e patriarcal. Seria engano supor que essas virtudes possam significar           
“boas maneiras”, civilidade. [...] Nossa forma ordinária de convívio social é,           
no fundo, justamente o contrário da polidez. [...] O desconhecimento de           
qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de fundo             
emotivo representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros          
chegam a penetrar. (HOLANDA, 1995. p. 146-148) 

Jessé Souza afirma que Sérgio Buarque vai mais além e transfere para o             

campo político a emotividade e pessoalidade que Freyre coloca como características           

do povo brasileiro enquanto indivíduos (SOUZA, 2015). Buarque, segundo Jessé          

Souza, realiza um “contrabando malfeito” (SOUZA, 2017, p.31) do conceito de           

patrimonialismo de Max Weber. Em Max Weber o conceito de patrimonialismo muda            

ao longo do tempo e apresenta diferenças conceituais entre a primeira versão do             

livro “Economia e sociedade” escrita antes da Primeira guerra mundial e a versão             

escrita depois da guerra, além disso existem diferentes tipos de patrimonialismo           

dentro do conceito geral; na interpretação do Brasil empregou-se tanto o conceito            

antigo quanto um dos subtipos do conceito reformulado, mais especificamente o           

subtipo estamental usado por Weber para descrever a sociedade chinesa imperial e            

a Rússia czarista (SELL, 2016). Por isso qualquer tentativa de fornecer uma            

definição trivial do conceito de patrimonialismo corre o risco de simplificar em            

demasia um conceito multifacetado e complexo. No entanto, de modo geral pode-se            

dizer que patrimonialismo é um tipo de exercício de poder orientado pela tradição,             

geralmente justificado misticamente no qual:  

falta sobretudo a distinção burocrática entre a esfera "privada" e a "oficial".            
Pois também a administração política é tratada como assunto puramente          
pessoal do senhor, e a propriedade e o exercício de seu poder político,             
como parte integrante de seu patrimônio pessoal, aproveitável em forma de           
tributos e emolumentos (WEBER, 2004. p. 253) 

Na obra de Sérgio Buarque de Hollanda o termo patrimonialismo é usado            

para explicar uma suposta extensão do personalismo brasileiro para a esfera política            

(SOUZA, 2015). Buarque emprega o conceito de patrimonialismo de Weber para           

descrever o Brasil como um país de cultura singular cujo Estado, em razão de seu               

patrimonialismo, é essencialmente corrupto. Segundo Jessé Souza, o conceito         
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distorcido de patrimonialismo adotado por Buarque é “ao mesmo tempo o conceito            

mais fajuto e mais influente de todo o pensamento social brasileiro” (2017, p. 31) .              3

Segundo a interpretação de Sérgio Buarque, o Estado no Brasil seria um            

alongamento institucional do homem cordial. A socialização dos indivíduos na          

sociedade brasileira seria um empecilho para que os detentores das posições           

públicas de responsabilidade compreendessem as diferenças entre o público e o           

privado, assim:  

[...] eles se caracterizam justamente pelo que separa funcionário         
“patrimonial” do puro burocrata conforme a definição de Max Weber. Para o            
funcionário “patrimonial”, a própria gestão política apresenta-se como        
assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os           
benefícios que deles aufere, relacionam-se a direitos pessoais do         
funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado           
burocrático, em que prevalece a especialização das funções e o esforço           
para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos. [...] No Brasil, pode           
dizer-se que só excepcionalmente tivemos um sistema administrativo e um          
corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e         
fundados nesses interesses” (HOLANDA, 1995. p. 145-146) 

A utilização do conceito de patrimonialismo para explicar o Brasil é           

iniciada por Buarque, mas logo se difunde e diversos intelectuais brasileiros dão-lhe            

continuidade. A USP é construída nesse contexto pela elite paulista com o intuito de              4

servir de polo de produção de ideias para denegrir o Estado e continuar o trabalho               

iniciado por Buarque (SOUZA, 2017). Afinal, esse era o tipo de ideia que servia aos               

interesses da elite financeira paulistana que tinha sido retirada da liderança do            

governo na década de 30 por Getúlio Vargas. Um dos continuadores de Buarque é              

Raymundo Faoro, o qual, por meio do livro Os donos do poder, termina de consagrar               

o termo patrimonialismo ao realizar uma reconstrução histórica extrapolando o          

conceito para além de seus limites lógicos, na medida em que pretende explicar,             

dentro da mesma chave conceitual do patrimonialismo, um continuum entre a           

remota sociedade portuguesa medieval do século XII, o Brasil colonial e a sociedade             

3 Nesse ponto se faz necessário salientar que esse tipo de crítica enfática e às vezes até                 
aparentemente pessoal que Jessé Souza faz contra Sérgio Buarque de Holanda e outros intérpretes              
clássicos brasileiros como Raymundo Faoro e Roberto da Matta vem sendo condenada por alguns              
pesquisadores contemporâneos. Ver: Mata, S. A viajem redonda de Jessé Souza. Sociologias, Porto             
Alegre, ano 20, n. 47, jan/abr 2018, p. 424-437. 

4 “Isso não significa obviamente dizer que a USP não tenha produzido coisa distinta do liberalismo                
conservador das elites. Florestan Fernandes e sua atenção aos conflitos sociais realmente            
fundamentais provam o contrário” (SOUZA, p. 132, 2017). 
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brasileira dos dias atuais (SOUZA, 2015). De acordo com essa reconstrução           

histórica, todos os males do nosso país resultariam de um arcaísmo estatal, uma             

corrupção intrínseca ao Estado herdada de Portugal (SOUZA, 2015). Situar-se-ia no           

Estado e numa suposta elite política dentro do Estado, o maior dos nossos males.              

Nas palavras de Faoro: 

De Dom João I a Getúlio Vargas, numa viagem de seis séculos, uma             
estrutura político-social resistiu a todas as transformações fundamentais,        
aos desafios mais profundos, à travessia do oceano largo. O capitalismo           
politicamente orientado — o capitalismo político, ou o pré-capitalismo —,          
centro da aventura, da conquista e da colonização moldou a realidade           
estatal, sobrevivendo, e incorporando na sobrevivência o capitalismo        
moderno, de índole industrial, racional na técnica e fundado na liberdade do            
indivíduo — liberdade de negociar, de contratar, de gerir a propriedade sob            
a garantia das instituições. A comunidade política conduz, comanda,         
supervisiona os negócios, como negócios privados seus, na origem, como          
negócios públicos depois, em linhas que se demarcam gradualmente. O          
súdito, a sociedade, se compreendem no âmbito de um aparelhamento a           
explorar, a manipular, a tosquiar nos casos extremos. Dessa realidade se           
projeta, em florescimento natural, a forma de poder, institucionalizada num          
tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no         
tradicionalismo — assim é porque sempre foi.” (FAORO, 2008. p. 819) 

 

1.4 Os prejuízos da interpretação patrimonialista para o Brasil 

 

Jessé Souza considera que entender e combater essa interpretação do          

Brasil é imprescindível para a nação não só pela sua falta de rigor científico , mas               5

principalmente pelo mito nacional nocivo que ela enseja (2015). Essa interpretação,           

segundo Jessé Souza, tem no seu cerne uma peculiar percepção da relação entre             

mercado, Estado e sociedade, na qual o Estado é visto como incompetente, corrupto             

e inconfiável, enquanto o mercado é tido como puramente racional, ou seja, o reino              

da virtude por excelência (2015). Essa interpretação do Estado e da nação cai como              

uma luva nos interesses da elite do dinheiro, pois justifica intelectualmente uma séria             

de ações de rapina e de dilapidação do Estado brasileiro no que tange às suas               

políticas públicas (SOUZA, 2017). Afinal, se o Estado, e apenas o Estado, é             

5 Foge aos propósitos deste trabalho aprofundar no debate sobre a adequação ou não do conceito de                 
patrimonialismo de Max Weber para a sociedade Portuguesa medieval e o Brasil colonial ou atual.               
Para saber mais sobre esse assunto ver os capítulos 3 a 6 (parte 1) do livro A tolice da inteligência                    
brasileira de Jessé Souza, lançado em 2015. 
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corrupto, ao passo que o mercado é tão virtuoso, não há nada mais natural do que                

entregar todas as riquezas da nação para o mercado (SOUZA, 2017).  

Desse tipo de raciocínio advém as justificativas para o roubo real da            

nação por meio de uma dívida pública nunca auditada, isenções fiscais bilionárias            

para proprietários, privatizações de empresas estatais a baixo custo, e sonegações           

de impostos trilionárias (SOUZA, 2019). Tais medidas nocivas ao povo          

permanecem-lhe invisíveis enquanto a ele só é deixado perceber o roubo da política             

institucional, a qual é como uma “gota no oceano” comparada àquelas medidas . Em             6

termos internacionais, este embuste é empregado no mundo prático das finanças e            

da política para justificar os altos juros que o Brasil paga devido a suposta              

inadimplência dos brasileiros para honrar seus compromissos (SOUZA, 2015). Para          

piorar, essa farsa é levada às suas últimas consequências sempre que o Estado             

procura controlar o mercado no nosso país.  

O engodo da corrupção do Estado é usado como arma pela elite do             

dinheiro para controlar a opinião pública e assim manipular o Estado (SOUZA,            

2016). Ou, na pior das hipóteses, quando a soberania popular ousa colocar no poder              

líderes que minimamente vão contra os interesses dessa elite, ela usa esse tipo de              

ideia para legitimar um golpe contra o Estado como o que ocorreu com a              

ex-presidenta Dilma Rousseff (SOUZA, 2016). Essa atitude golpista muitas vezes          

une o discurso do patrimonialismo com o discurso do populismo, como no caso do              

golpe de 1964 (SOUZA, 2017). O discurso do populismo e do patrimonialismo            

compartilham o mesmo cerne na medida em que o principal argumento do            

populismo é uma suposta passionalidade do povo incapaz de votar racionalmente e            

a sua principal função é alvitar o Estado (SOUZA, 2017). 

É vital combater essas atitudes de rapina da elite contra o Estado e o              

povo brasileiro. Todavia, isso não é possível sem antes rechaçar o engodo            

intelectual que a justifica. Conforme argumenta Jessé Souza, o poder social tem que             

ser legitimado e no mundo moderno quem detém o poder de legitimar qualquer             

6 Empregando a metáfora utilizada por Jessé Souza em sua entrevista concedida à Folha de S.                
Paulo. Disponível em:   
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/corrupcao-politica-e-gota-no-oceano-diz-sociologo-jess
e-souza.shtml> Acesso em março de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/corrupcao-politica-e-gota-no-oceano-diz-sociologo-jesse-souza.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/corrupcao-politica-e-gota-no-oceano-diz-sociologo-jesse-souza.shtml
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assunto relevante é a ciência (2015). Atualmente, a dominação precisa ser           

intelectualmente embasada para ter efetivo poder de convencimento (SOUZA,         

2015). A nossa elite do dinheiro, que rouba o país, só pode fazê-lo impunemente              

porque existe uma construção científica, ou que se faz passar por científica, que             

justifica suas ações (SOUZA, 2015). Embora a mídia, comprada pela elite, esteja            

sempre envolvida na manipulação da opinião pública em favor do mercado, ela não             

cria as ideias que servem de base para a sua manipulação (SOUZA, 2016). 

Essas ideias já estão plantadas no imaginário da nação graças ao           

trabalho dos intelectuais que as criaram (SOUZA, 2015). A mídia tem que retirar sua              

argumentação, seu poder de convencimento de ideias já existentes e nas quais as             

pessoas já acreditam. “O exercício do poder social real tem de ser legitimado.             

Ninguém obedece sem razão. No mundo moderno, quem cria a legitimação do            

poder social, que será a chave de acesso a todos os privilégios, são os intelectuais               

(SOUZA, 2017). As ideias criadas na esfera intelectual, não ficam restritas à            

academia, elas se difundem entre a população, seja por uma pregação constante e             

religiosa, como no caso da hierarquização entre corpo e espírito, seja por meio da              

escola, da literatura, da música, do cinema, do rádio e da televisão, como no caso               

da interpretação atual da sociedade brasileira (SOUZA, 2017). Essas ideias são           

usadas pelas pessoas fora do âmbito acadêmico para guiarem suas vidas e se             

tornam sua segunda pele (SOUZA, 2015). E são a elas que a mídia e a elite                

precisam recorrer para possuírem efetivo poder de convencimento. 

Por isso, o combate a manipulação da elite e da mídia do nosso país tem               

que começar no âmbito intelectual. De acordo com Jessé Souza, é preciso criar uma              

explicação da sociedade brasileira que fuja dos embustes do racismo culturalista, da            

visão passional do povo, do embuste do patrimonialismo, da demonização do           

Estado em favor do mercado e de uma corrupção espantalho que escondem os             

reais problemas da nação e são usados como arma pela elite do dinheiro para              

legitimar seu roubo (SOUZA, 2017). Segundo Jessé Souza, diversas críticas já           

foram feitas a essas ideias por outros intelectuais do nosso país (2017). No entanto,              

ainda segundo Jessé Souza, em nenhum momento foi criada uma interpretação da            

nação que conseguisse se contrapor a essas ideias da interpretação intelectual           
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vigente (2017). Até mesmo a esquerda é colonizada por essas ideias e a noção de               

patrimonialismo pode ser encontrada inclusive nos discursos de pessoas como, por           

exemplo, Fernando Haddad . Isso acontece porque falta à esquerda uma reflexão           7

independente que supere a mera proposição de um programa econômico alternativo           

(SOUZA, 2017). 

 

1.5 Contribuições de Pierre Bourdieu e Charles Taylor para a superação do            

culturalismo e da inferiorização do Brasil 

 

Conforme exposto anteriormente, o primeiro passo para construir uma         

nova narrativa do Brasil se dá pela superação do pressuposto culturalista. Nesse            

intuito, Jessé Souza se apoia em grandes nomes da sociologia moderna para se             

contrapor ao culturalismo e afirmar que tanto as sociedades ditas avançadas quanto            

as sociedades ditas periféricas possuem as mesmas estruturas, hierarquias         

valorativas e normas de funcionamento na modernidade de capitalismo tardio.          

Pierre Bourdieu e Charles Taylor são os dois sociólogos com quem Jessé Souza             

dialoga no intuito de opor-se ao culturalismo. O ponto central dessa oposição            

consiste na negação da visão culturalista que percebe as sociedades centrais e            

periféricas como sociedades completamente diferentes entre si, e que compartilham          

apenas o sistema econômico capitalista. A interpretação proposta por Jessé Souza           

percebe um fundo moral, uma dimensão simbólica, uma estrutura de funcionamento           

e uma hierarquia valorativa compartilhada tanto pelas sociedades centrais quanto          

pelas sociedades periféricas. 

Segundo Jessé Souza, o capitalismo possui uma dimensão simbólica,          

com “mecanismos simbólicos classificatórios operantes em qualquer contexto        

capitalista” (2015, p. 144). Além disso, as sociedades centrais e periféricas           

compartilham também uma “hierarquia valorativa subjacente e opaca” (SOUZA,         

7 Ver HADDAD, F. Vivi na pele o que aprendi nos livros: um encontro com o patrimonialismo                 
brasileiro. Revista Piauí, jun, 2017. Disponível em:<       
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/vivi-na-pele-o-que-aprendi-nos-livros/> Acesso em Março de     
2019. 

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/vivi-na-pele-o-que-aprendi-nos-livros/
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2015, p. 178) que se materializa nas instituições do Estado e do mercado moderno.              8

Essa dimensão simbólica perpassa todas as sociedades capitalistas modernas,         

sejam elas centrais ou periféricas (SOUZA, 2003). Jessé Souza não nega que            

existem diferenças entre sociedades como a francesa e a alemã por um lado, e              

sociedades como a mexicana e a brasileira, por outro. O que ele faz é argumentar               

que “os princípios fundamentais de organização social são [...] os mesmos nos dois             

casos, ainda que com resultados e consequências muito distintas do ponto de vista             

econômico, social e político, para cada um desses tipos de sociedade” (SOUZA,            

2003, p. 78). 

Para além da argumentação contra o culturalismo, interessa-nos o diálogo          

que Jessé Souza faz com Bourdieu e Taylor, pois os construtos teóricos que esses              

intelectuais apresentam são usados por Jessé Souza para interpretar a formação           

histórica do Brasil e analisar a sociedade brasileira atual. De Charles Taylor, Jessé             

Souza utiliza a reconstrução das fontes morais do mundo moderno sobre as quais             

estão assentadas as instituições do Estado e do mercado moderno. Por meio dessa             

reconstrução, Taylor identifica a noção do eu regido pela razão como ideia fundante             

de toda a concepção moral do mundo moderno, seja ele central ou periférico             

(SOUZA, 2015). Essa valoração do eu regido pela razão cria ao mesmo tempo uma              

cisão entre mente e corpo, em que o corpo é inferiorizado e deve ser disciplinado               

pela mente (SOUZA, 2003). 

A esta ideia fundante liga-se uma “concepção contingente e         

historicamente específica de ser humano” (SOUZA, 2015, p. 181) que Taylor           

8 Instituição é um termo que aparecerá recorrentemente no texto de agora em diante. “Na linguagem                
cotidiana, referimos às instituições em termos de uma matriz heterogênea de formas sociais             
concretas tais como a família, a igreja ou a monarquia. [...] No entanto, há um segundo e mais sutil                   
significado do termo, de acordo com o qual as instituições são concebidas como padrões regulares de                
comportamento nos quais os indivíduos são socializados mediante normas e sanções. As instituições             
são, portanto, um conjunto de papéis sociais. Na sociologia mainstream, convencionou-se reconhecer            
cinco grupos de importantes instituições na sociedade. São eles: (1) instituições econômicas para             
produção, distribuição e consumo de bens e serviços; (2) instituições políticas que regulam e              
controlam o acesso ao poder; (3) instituições de estratificação social que garantem o acesso ao               
prestígio e ao status social; (4) parentesco, casamento, e família que controlam a reprodução; e,               
finalmente, (5) instituições culturais encarregadas de práticas religiosas, simbólicas e culturais.”           
(TURNER, B. The Cambridge dictionary of sociology. New York: Cambridge Universit Press, 2006.             
p. 300. Tradução própria.) 
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denomina de “self pontual” e que pode ser entendido como o ser humano moderno              

regido “pela noção de calculabilidade, raciocínio prospectivo, autocontrole e trabalho          

produtivo como os fundamentos implícitos tanto da sua autoestima quanto do seu            

reconhecimento social” (SOUZA, 2015, p. 181). Assim, o controle do corpo           

necessário ao trabalho produtivo e o exercício de um trabalho útil são as fontes              

modernas de reconhecimento social e autoestima em qualquer sociedade moderna.          

Quem não exerce trabalho produtivo e útil é condenado ao desprezo social, por isso,              

Taylor denomina de “princípio da dignidade” essa fonte moral que se vincula à noção              

de trabalho (SOUZA, 2003). 

Além da noção de “self pontual”, Taylor identifica uma segunda fonte de            

moralidade moderna que se contrapõe ao “self pontual”, embora também implique           

uma virada à interioridade, ao eu (SOUZA, 2003). Essa segunda fonte se refere ao              

expressivismo, a “personalidade sensível”, ou seja, o entendimento do ser humano           

como um fim em si mesmo, cuja maior virtude é se criar como um ente expressivo,                

sensível (SOUZA, 2003). O expressivismo confere valor aos sentimentos e às           

emoções que o princípio da dignidade queria silenciar (SOUZA, 2003). A virtude e o              

bem passam a ser a possibilidade de conhecimento interior, dos sentimentos e das             

emoções que nos habitam e conferem nossa singularidade (SOUZA, 2003). Do           

expressivismo advém o princípio da originalidade de acordo com qual “cada voz tem             

algo peculiar a dizer” (TAYLOR, 2000, p. 245). 

Com Bourdieu, Jessé Souza centra seu diálogo nos conceitos de habitus ,           

capital econômico e capital cultural. De acordo com Bourdieu o habitus pode ser             

entendido como “um sistema de disposições duráveis e transponíveis que,          

integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma           

matriz geradora de percepções, de apreciações e de ações” (BOURDIEU, 1983, p.            

65). O habitus é a “história no seu estado incorporado” (BOURDIEU, 1989, p. 84).              

Em outras palavras, o habitus é a matriz geradora de ações, percepções e             

disposições aprendida na e pela história pessoal que se manifestam e podem ser             

notadas no corpo, nas ações e nas práticas dos agentes sociais, ou seja, se tornam               

corpo, são incorporadas. O habitus adquirido desde a mais terna infância conduz o             

comportamento e as práticas individuais e coletivas, deste modo “pré-molda          
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possibilidades e impossibilidades, oportunidades e proibições, liberdades e limites         

de acordo com as condições objetivas” (SOUZA, 2003, p. 43-44). Jessé Souza            

considera o conceito de habitus como um dos termos mais importantes e originais             

da obra de Bourdieu, porque ele permite entender como as instituições e estruturas             

sociais são incorporadas pelos agentes por meio da sua socialização, sem cair em             

um determinismo das instituições sobre os sujeitos por um lado, mas também sem             

se deixar levar por uma visão em que o sujeito é visto como desprendido do seu                

mundo social (SOUZA, 2003). 

O segundo aspecto da obra de Bourdieu que Jessé Souza enfoca na sua             

análise é a teoria dos capitais, mais precisamente os conceitos de capital cultural e              

capital econômico. Capital nesse contexto é “tudo aquilo que funcione como           

facilitador na competição social de indivíduos e classes por todos os recursos            

escassos” (SOUZA, 2017, p. 90), sendo que esses recursos podem ser tanto bens             

materiais quanto imateriais como, por exemplo, prestígio, reconhecimento e respeito.          

O capital econômico se refere à posse de bens e dinheiro, enquanto o capital              

cultural diz respeito à posse de conhecimentos socialmente valorizados, a cultura           

legítima. Ele concentra sua atenção nesses dois conceitos devido ao papel central            

que o conhecimento (capital cultural) e o dinheiro (capital econômico) adquirem na            

luta social de classes em sociedades de capitalismo tardio (SOUZA, 2015). Na teoria             

de Bourdieu os capitais impessoais econômico e cultural são elementos          

estruturantes de toda a hierarquia social moderna, na qual toda a luta social no              

centro ou na periferia é decidida pelo acesso diferencial a esses capitais (SOUZA,             

2015).  

Com base nesses construtos teóricos de Taylor e Bourdieu, Jessé Souza           

fundamenta sua argumentação de que as sociedades centrais e periféricas são           

sociedades do mesmo tipo. A partir da hierarquia moral e valorativa descortinada na             

obra de Taylor, Jessé Souza argumenta que tanto no centro como na periferia os              

valores usados para definir “quem será percebido, seja pelas instituições, seja pelos            

seus membros, como ‘digno’ ou ‘indigno’ de respeito e reconhecimento social”           

(SOUZA, 2015, p. 214), são os mesmos. Está na base de ambos os tipos de               

sociedade a valorização do indivíduo plástico, moldável, flexível, disciplinado,         
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autocontrolado, responsável por si próprio, orientado para o futuro e para o cálculo             

prospectivo necessário ao Estado e ao mercado de capitalismo moderno; assim           

como também está na base de ambas as sociedades a depreciação dos indivíduos             

que não possuem essas características (SOUZA, 2003).  

Jessé Souza retira da obra de Bourdieu o argumento de que a dinâmica             

social também é a mesma em todas as sociedades modernas. O ponto central             

desse argumento está na teoria dos capitais. Na interpretação tradicional da           

sociedade brasileira a nossa dinâmica social é apresentada como fundamentalmente          

diferente das sociedades centrais e explicada com base em princípios pré-modernos           

como “jeitinhos” e relações pessoais, que Bourdieu chama de capital social (SOUZA,            

2015). Com base na teoria dos capitais de Bourdieu esse argumento não se             

sustenta, pois “nas sociedades modernas são os capitais econômico e cultural que            

assumem o papel estruturante em lugar do capital social” (SOUZA, 2003, p. 50-51).             

Em qualquer sociedade capitalista de Estado e mercado modernos, a dinâmica           

social se baseia na dominação impessoal cujo papel estruturante cabe aos capitais            

econômico e cultural (SOUZA, 2003). Assim as sociedades modernas e capitalistas           

compartilham da mesma dinâmica social (SOUZA, 2015). Nas palavras de Jessé           

Souza (2015): 

[...] se a articulação entre os capitais impessoais econômicos e culturais é o             
ponto de partida para a compreensão da dinâmica social moderna – e muito             
especialmente da hierarquia social que decide sobre quem é superior e           
quem é inferior nesse tipo de sociedade –, então é justo afirmar que             
sociedades como México, Brasil ou África do Sul são sociedades do mesmo            
tipo que Estados Unidos, França ou Alemanha. Não há qualquer diferença           
essencial acerca do modo como se estruturam as classes sociais em luta,            
por exemplo, no Brasil ou na Alemanha. É o acesso a capital cultural sob a               
forma de capital escolar e herança familiar que garante a formação da            
moderna classe média brasileira enquanto uma classe do “trabalho         
intelectual”, por oposição, por exemplo, ao “trabalho manual” das classes          
sem acesso significativo ao mesmo tipo de capital. É a mesma diferença            
que garante a separação – e o acesso a todos os privilégios materiais e              
ideais envolvidos nessa disputa – entre a classe média alemã e a classe             
trabalhadora alemã ou composta por imigrantes. Não há qualquer diferença          
também – aspecto talvez ainda mais importante – na forma como a            
“distinção social” é naturalizada e legitimada em ambas as sociedades. Não           
apenas os capitais impessoais envolvidos no processo de classificação e          
desclassificação social operam segundo os mesmos princípios, mas        
também a “violência simbólica” que encobre, distorce e permite a          
legitimação da dominação social no capitalismo tardio se dá do mesmo           
modo nas sociedades avançadas e periféricas. Afinal, tanto no Brasil quanto           
na Alemanha ou na França a naturalização da desigualdade é possível pela            
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sutil violência da “ideologia da meritocracia”. [...] Se tanto a produção da            
hierarquia social quanto a da dominação social são obtidas segundo os           
mesmos princípios, então a dinâmica da vida social entre as sociedades           
avançadas e periféricas é fundamentalmente semelhante. (p. 154 - 155) 

 

 

1.6 A escravidão como fonte de uma interpretação alternativa do Brasil e seus             

males 

 

Tendo argumentado vigorosamente contra o culturalismo racista que        

enaltece as sociedades centrais e deprecia as sociedades periféricas como se elas            

fossem sociedades substancialmente diferentes, Jessé Souza passa em seguida         

para o desafio de explicar as diferenças visíveis entre essas sociedades sem            

recorrer à pressupostos culturalistas ou racistas. Segundo o autor, as diferenças           

entre a sociedade brasileira e as sociedades avançadas estão relacionadas com o            

nosso passado escravocrata e com a “formação de um padrão especificamente           

periférico de cidadania e subcidadania” (SOUZA, 2003, p. 153). Jessé Souza se            

propõe então a apresentar uma nova leitura histórica do nosso passado           

escravocrata e auferir dessa leitura histórica uma nova interpretação sociológica do           

Brasil empregando na análise da sociedade brasileira os mesmos construtos          

teóricos usados para interpretar as sociedades centrais (SOUZA, 2003).  

Como já mencionado anteriormente, sob a visão culturalista, o Brasil seria           

uma continuação cultural de Portugal que trouxe para terras tropicais os males do             

patrimonialismo já existente desde a idade média. Segundo Jessé Souza, isso é um             

absurdo, pois a sociedade que se funda no Brasil desde sua origem é centrada na               

escravidão, instituição que não existia em Portugal, exceto em épocas passageiras e            

específicas (2017). Essa explicação que coloca o Brasil como continuação de           

Portugal não explica como a cultura portuguesa se reproduz em uma sociedade tão             

diferente. Ela desconsidera que os seres humanos são construídos por influência de            

instituições, cuja principal delas é a família (SOUZA, 2017). Jessé Souza argumenta            

que a escravidão é a origem do nosso país e dos nossos males. Foi a escravidão a                 

instituição que mais durou e marcou nossa nação. Ela esteve presente desde a             
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nossa origem e se estendeu por quatro séculos em um país que tem apenas cinco               

séculos de existência (SOUZA, 2017). E, no entanto, a interpretação intelectual da            

história brasileira e da sociedade brasileira atual tratam a escravidão como fato            

secundário, que merece ser apenas mencionado, mas não analisado em          

profundidade, não tomado como conceito, nem visto como central na nossa história            

(SOUZA, 2017).  

Gilberto Freyre e Joaquim Nabuco foram dois dos poucos intelectuais          

brasileiros que falaram sobre a escravidão e suas consequências. Ainda nos tempos            

da disputa entre monarquia e república no Brasil, Joaquim Nabuco percebeu a            

centralidade da questão da escravidão para qualquer projeto de democracia no           

Brasil e um dos seus lemas na defesa da abolição da escravatura era: A grande               

questão para a democracia no Brasil não é a monarquia, é a escravidão (LYNCH,              

2008 ). Segundo ele, a democracia no nosso país só seria possível depois que o              

povo brasileiro estivesse constituído e para isso era necessário não só a abolição da              

escravatura, mas também a reparação dos seus males e a igualdade em educação             

e dignidade de todos os brasileiros. Nabuco entendia que, devido às marcas            

profundas da escravidão no nosso país, um futuro democrático só seria possível            

com reformas sociais, não sendo suficiente a proclamação da república desejada           

pela elite brasileira (LYNCH, 2008 ). Nas obras de Freyre, por sua vez, é possível              

encontrar diversas passagens, como as apresentadas a seguir, em que ele relata a             

presença totalizadora e os efeitos nefastos da escravidão no nosso país: 

A casa-grande, completada pela senzala, representa todo um sistema         
econômico, social, político: de produção (a monocultura latifundiária); de         
trabalho (a escravidão); de transporte (o carro de boi, o bangüê, a rede, o              
cavalo); de religião (o catolicismo de família, com capelão subordinado ao           
pater familias, culto dos mortos etc.); de vida sexual e de família (o             
patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da casa (o "tigre", a touceira             
de bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de assento, o               
lava-pés); de política (o compadrismo). Foi ainda fortaleza, banco, cemitério,          
hospedaria, escola, santa casa de misericórdia amparando os velhos e as           
viúvas, recolhendo órfãos. (FREYRE, 2003, p. 36) 

Sempre que consideramos a influência do negro sobre a vida íntima do            
brasileiro, é a ação do escravo, e não a do negro por si, que apreciamos.               
[...] Ao lado da monocultura, foi a força que mais afetou a nossa plástica              
social. Parece às vezes influência de raça o que é influência pura e simples              
do escravo: do sistema social da escravidão. Da capacidade imensa desse           
sistema para rebaixar moralmente senhores e escravos. O negro nos          
aparece no Brasil, através de toda nossa vida colonial e da nossa primeira             
fase da vida independente, deformado pela escravidão. Pela escravidão e          
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pela monocultura [...] Impossível a separação do negro, introduzido no          
Brasil, de sua condição de escravo. Se há hábito que faça o monge é o do                
escravo [...] A escravidão desenraizou o negro do seu meio social e de             
família, soltando-o entre gente estranha e muitas vezes hostil. Dentro de tal            
ambiente, no contato de forças tão dissolventes, seria absurdo esperar do           
escravo outro comportamento senão o imoral, de que tanto o acusam. [...] É             
absurdo responsabilizar-se o negro pelo que não foi obra sua nem do índio             
mas do sistema social e econômico em que funcionaram passiva e           
mecanicamente. (FREYRE, 2003, p. 397-399) 

Em sua interpretação histórica do Brasil, Jessé Souza usa as          

reconstruções históricas de Freyre, mas retira dali outra interpretação, partindo do           

pressuposto de que são as instituições que moldam de fato a cultura. O autor              

analisa, por meio da própria obra de Freyre, como a totalizante instituição da             

escravidão moldou a família, a religião, a política e a economia no Brasil. O primeiro               

ponto a ser observado é que a escravidão no Brasil foi uma mistura da escravidão               

semi-industrial das plantations típicas do continente americano com a escravidão          

familiar e sexual muçulmana (SOUZA, 2017). Os portugueses tiveram contato com           

os dois tipos de escravidão e trouxeram para cá uma mistura das duas (SOUZA,              

2017). Esse tipo de escravidão mista não foi, segundo Freyre, encontrada em            

nenhuma outra região da América onde existiu a escravidão. Nesse tipo de            

organização social implantado no Brasil a escravidão se tornou totalizante por estar            

presente em todos os aspectos da vida, pois ela era a base da economia e da vida                 

familiar (SOUZA, 2017).  

A família patriarcal que se cria aqui reunia em si toda a sociedade, sendo              

composta pelo senhor, sua família, um enorme número de bastardos (frutos de uma             

poligamia e escravidão sexual indisfarçadas), escravos domésticos e uma base de           

escravos da lavoura que eram também a base da economia (SOUZA, 2017). O             

patriarca da família e senhor de terras e escravos era chefe absoluto nos seus              

domínios, dispondo de altar dentro de casa e exércitos particulares. Não existia            

justiça superior a ele. Nem mesmo a religiosa, pois a igreja era uma extensão da sua                

casa e o capelão um dos seus subordinados. A própria “polícia”, encarregada de             

controlar o trabalho e caçar escravos fugidos, era uma continuação da sua casa na              

medida em que era composta por membros da sua família mestiça, fruto da             

escravidão sexual (SOUZA, 2017).  
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Nesse contexto de completa ausência de instituições intermediárias surge         

para Freyre um fenômeno crucial para entender o Brasil, o sadomasoquismo, uma            

patologia social onde a dor alheia, o não reconhecimento da alteridade e a             

perversão do prazer se tornam o centro das relações sociais (SOUZA, 2017). O tipo              

de sociedade que se cria aqui não propiciava freios sociais ou individuais aos             

desejos primários ligados ao de sexo, a agressividade e a avidez (SOUZA, 2017).             

Segundo Freyre esse tipo de relação escravocrata gerava uma profunda degradação           

moral em senhores e escravos (FREIRE, 2003). Nesse contexto os escravos eram            

sistematicamente inferiorizados, animalizados, torturados, humilhados e      

selvagemente destruídos por dentro (SOUZA, 2017). Como complemento dessa         

argumentação de Freyre, Jessé Souza traz em paralelo a análise de Norbert Elias             

do processo civilizador do Ocidente livre da escravidão. Segundo Jessé Souza, Elias 

[...] parte da tese de que a especificidade do desenvolvimento europeu e            
ocidental influenciado pela Europa é precisamente a ruptura com o          
escravismo do mundo antigo. O argumento é que a escravidão e sua            
necessidade de violência explícita e permanente inibiriam como        
desnecessário o processo interdependente de uma regulação externa da         
conduta, levando à inibição interna de pulsões. Assim, para Elias, a noção            
de cidadania como conhecemos hoje nasce por um lado da internalização,           
dentro de cada indivíduo, de uma instância disciplinarizadora que torna          
dispensável, em grande medida, a repressão externa e policial. Por outro           
lado, o reverso da moeda dessa instância de disciplina, que se torna reflexo             
automático em todos nós, é o aumento da sensibilidade em relação à dor e              
ao sofrimento, tanto o próprio quanto o alheio. Como, nesse caso, inexiste o             
corte ontológico típico do escravismo entre “gente e não gente” ou “humano            
e sub-humano”, passa a operar um mecanismo que permite generalizar          
esse novo tipo de sensibilidade emocional em relação ao sofrimento, quer           
ele seja dor e sofrimento alheio ou próprio. As garantias universais que a             
noção de cidadania irá proteger sob a forma de direitos individuais           
genéricos e intercambiáveis pressupõem esse processo de aprendizado        
social de uma nova sensibilidade que passa, de modo crescente, a reagir            
com repulsa a qualquer forma de violência e humilhação excessiva ou           
gratuita. O que acontece ao outro poderia acontecer comigo, levando à           
possibilidade de se reviver, como próprio, o sofrimento alheio.         
Desenvolve-se como um tipo de sensibilidade antes inexistente        
historicamente. A empatia com a alteridade possibilita solidariedade e         
compaixão, e sentimentos e emoções como remorso, vergonha e culpa          
passam a fazer parte de uma economia emocional de novo tipo. Nosso            
desenvolvimento histórico foi diferente do europeu, portanto, não pela ação          
de “estoques culturais imutáveis”, ou por supostas “heranças malditas”, mas          
porque nossa sociedade foi forjada segundo relações sociais de outro tipo.           
(SOUZA, 2017, p.47) 

No século XIX o país passa por mudanças decisivas, tais como a            

chegada da família real em 1808, a instauração de um Estado burocrático            
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centralizado, a abertura da economia e o posterior surgimento de um mercado            

capitalista competitivo, a abolição da escravatura em 1888, a proclamação da           

república em 1989 e a chegada de imigrantes europeus (SOUZA, 2017). Esses            

eventos deram início ao processo de modernização e reeuropeização que alteraram           

o cenário político, econômico e social que se tinha até então (SOUZA, 2017). Com o               

advento do Estado Novo em 1930, tem-se a efetivação de uma sociedade capitalista             

e a consolidação de novos setores sociais, tais como, uma classe média detentora             

de conhecimentos necessários ao Estado e ao mercado e uma classe trabalhadora            

livre (SOUZA, 2017). Os antigos senhores de escravos permaneceram com a posse            

das suas riquezas e das suas imensas propriedades de terras e se consolidaram             

como elite financeira do país, principalmente em São Paulo (SOUZA, 2017). 

No entanto, o setor social decisivo para entender as diferenças sociais           

entre o Brasil e as sociedades avançadas é justamente o setor que foi esquecido              

nesse processo: os escravos (SOUZA, 2003). O aspecto essencial de todo o            

processo que molda o país que conhecemos hoje “foi o abandono do liberto a              

própria sorte (ou melhor, ao próprio azar)” (SOUZA, 2017, p. 74). Segundo a             

interpretação de Jessé Souza, a acumulação de grandes riquezas desde os tempos            

da escravidão e o abandono dos ex-escravos são as verdadeiras origens dos            

nossos males e das nossas diferenças com relação às sociedades centrais (SOUZA,            

2017). Jessé Souza analisa esse momento da nossa história por meio da obra A              

integração do negro na sociedade de classe de Florestan Fernandes. De acordo            

com Jessé Souza: 

[...] todo processo de escravidão pressupõe a animalização e humilhação do           
escravo e a destruição progressiva de sua humanidade, como o direito ao            
reconhecimento e à autoestima, a possibilidade de ter família, interesses          
próprios e planejar a própria vida, libertá-lo sem ajuda equivale a uma            
condenação eterna. E foi justamente o que aconteceu entre nós. [...] O            
ex-escravo é jogado dentro de ordem social competitiva, como diz          
Florestan, que ele não conhecia e para a qual ele não tinha sido preparado.              
[...] O negro torna-se vítima da violência mais covarde. Tendo sido           
animalizado como “tração muscular” em serviços pesados e estigmatizado         
como trabalhador manual desqualificado – que mesmo os brancos pobres          
evitavam -, é exigido dele agora que se torne trabalhador orgulhoso de seu             
trabalho. O mesmo trabalho que pouco antes era o símbolo de sua            
desumanidade e condição inferior. [...] Como aspecto adicional que contribui          
para o desajustamento social que se consolida a partir desse período, com            
efeitos até hoje, há que se lembrar do cerceamento das expressões           
culturais do negro. Elas passam a ser percebidas como expressão do tosco            
e do primitivo [...] Outro fator que perdura até nossos dias é que o medo dos                
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escravistas da “rebelião negra” se transforma e é substituído pela definição           
do negro como “inimigo da ordem” [...] Vem daí, portanto, o uso sistemático             
da polícia como forma de intimidação, repressão e humilhação dos setores           
mais pobres da população. Matar preto e pobre não é crime já desde essa              
época (SOUZA, 2017, p. 74-77) 

Após a abolição da escravidão somaram-se aos ex-escravos um enorme          

número de agregados mestiços e brancos também com longo histórico de           9

humilhação, abuso e abandono que formaram uma classe de excluídos e explorados            

de todas as cores, embora de maioria negra (SOUZA, 2017). Essa classe de             

humilhados e explorados foram “esquecidos” após a escravidão. Ela foi jogada em            

uma sociedade moderna sem os meios e os conhecimentos para se integrar            

(SOUZA, 2003). Não houve para com ela nenhum tipo de política compensatória ou             

de integração social (SOUZA, 2017). Pelo contrário, fomentou-se a vinda de           

imigrantes europeus para realizar os trabalhos anteriormente feitos por ela e a            

própria escravidão foi minimizada, quando não apagada, da nossa história. A           

culminância deste apagamento ocorre com a interpretação patrimonialista do Brasil          

que vai buscar nossas origens em um passado remoto em Portugal ignorando os             

séculos de escravidão que moldaram nosso país (SOUZA, 2015).  

A degradação a que eram submetidos os escravos e o abandono que eles             

sofreram após o fim formal da escravidão impossibilitaram que eles e seus            

descendentes adquirissem o habitus necessário para se integrar numa sociedade          10

de tipo moderno, cuja competição está baseada nos capitais econômico e cultural e             

as fontes de reconhecimento social estão baseadas no domínio do corpo pela mente             

9 Não nos deteremos aqui na questão do agregado. No entanto, existe toda uma sociologia nacional                
sobre essa questão. Segundo Jessé Souza, o agregado ou dependente eram pessoas de qualquer              
cor e formalmente livres cuja situação social “estava marcada pela posição intermediária entre o              
senhor proprietário e o escravo obrigado a trabalhos forçados. Ele era um despossuído formalmente              
livre, cuja única chance de sobrevivência era ocupar funções nas franjas do sistema como um todo.                
Formou-se, antes, uma “ralé" que cresceu e vagou ao longo de quatro séculos: homens a rigor                
dispensáveis, desvinculados dos processos essenciais à sociedade. A agricultura mercantil baseada           
na escravidão simultaneamente abria espaço para sua existência e o deixava sem razão de ser.”               
(SOUZA, 2003, p. 122). Citando a obra Homens livres na sociedade escravocrata de Maria Franco,               
Jesse Souza afirma que “Este tipo humano, como o do escravo, também espalhou-se por todo o                
território nacional e representava, em meados do século XIX, cerca de 2/3 da população nacional”               
(SOUZA, 2003, p. 122). 

10 Foge ao escopo deste trabalho o detalhamento de como ocorreu e ocorre até hoje o processo de                   
reprodução social da miséria nas famílias da ralé. Para saber mais, ver o livro A Ralé brasileira                 
(2009), uma das maiores obras empíricas de Jessé Souza, cujo principal propósito é justamente              
responder como ocorre essa reprodução. 
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e no exercício de trabalhos produtivos. Jessé Souza denomina de ralé brasileira a             

classe de pessoas que até hoje sofre com a exploração e o abandono advindos da               

escravidão e afirma que atualmente ela representa 1/3 da população (SOUZA,           

2009). Segundo Jessé Souza, a ralé possui um habitus precário, ou seja, um             

conjunto de disposições de comportamento que não atendem às demandas para           

que um indivíduo ou um grupo social “possa ser considerado produtivo e útil em uma               

sociedade de tipo moderno e competitivo, podendo gozar de reconhecimento social           

com todas as suas dramáticas consequências existenciais e políticas” (SOUZA,          

2003, p. 167). Segundo Jessé Souza (2003), a ralé perdura às margens da             

sociedade e do mercado de trabalho. Ela não possui o habitus necessário para             

competir socialmente em termos dos capitais econômicos e cultural e segue sendo            

explorada em trabalhos precários, instáveis, braçais e mal remunerados em uma           

condição de subcidadania (SOUZA, 2003). Essa subcidadania de que fala Jessé           

Souza é decorrente da exploração dessas pessoas em trabalhos puramente braçais           

que não geram nem remuneração adequada, nem reconhecimento social, ou seja,           

não geram a dignidade do produtor útil das sociedades modernas de que fala Taylor              

(SOUZA, 2003).  

A subcidadania, enquanto fenômeno de massa, está no âmago das          

nossas diferenças em relação às sociedades avançadas e implica a existência de            

“redes invisíveis e objetivas que desqualificam os indivíduos e grupos sociais           

precarizados como subprodutores e subcidadãos, e isso, sob a forma de uma            

evidência social insofismável, tanto para os privilegiados como para as próprias           

vítimas” (SOUZA, 2003, p. 176-177). Para piorar, nossa sociedade não reconhece o            

desajuste social, a subcidadania e a exploração de amplas parcelas da nossa            

população como problemas advindos da escravidão, pelo contrário, nossa sociedade          

naturalizou a exploração, a subcidadania e a imensa desigualdade social que se            

mantém no Brasil atual (SOUZA, 2003). Segundo Jessé Souza (2003), nada           

singulariza mais o Brasil do que a nossa desigualdade social e sua naturalização.             

Em sociedades centrais, como a francesa, processos coletivos históricos de          

aprendizagens permitiram a incorporação coletiva de um tipo de habitus adequado a            

uma sociedade moderna. Nas sociedades centrais, os cidadãos, de forma ampla,           

puderam adquirir as disposições necessárias para se integrar em uma sociedade           
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moderna, o que por sua vez “permite o compartilhamento de uma noção de             

“dignidade” no sentido tayloriano” (p. 166). Segundo Jessé Souza (2003): 
É essa “dignidade”, efetivamente compartilhada [...] que me parece ser o           
fundamento profundo do reconhecimento social infra e ultra jurídico, o qual,           
por sua vez, permite a eficácia social da regra jurídica da igualdade, e,             
portanto, da noção moderna de cidadania. É essa dimensão da “dignidade”           
compartilhada, no sentido não jurídico de “levar o outro em consideração”, e            
que Taylor chama de respeito atitudinal, que tem de estar disseminada de            
forma efetiva numa sociedade para que possamos dizer que nesta          
sociedade concreta temos a dimensão jurídica da cidadania e da igualdade           
garantida pela lei. Para que haja eficácia legal da regra de igualdade é             
necessário que a percepção da igualdade na dimensão da vida cotidiana           
esteja efetivamente internalizada. (p. 166). 

Mesmo que nas sociedades centrais ainda existam processos de          

distinção e hierarquização social, essas sociedades possuem um compartilhamento         

efetivo da cidadania (SOUZA, 2003). O mesmo não ocorre no Brasil, pelo contrário,             

o nosso passado escravocrata e o abandono político e social de amplas parcelas da              

população fizeram com que aproximadamente 1/3 da população ficasse à margem           

da aquisição da cidadania plena (SOUZA, 2003). “Não houve, portanto, nos últimos            

150 anos, um efetivo aprendizado social e moral em direção a uma sociedade             

inclusiva entre nós” (SOUZA, 2017, p. 67). O que realmente diferencia o Brasil como              

sociedade periférica é que aqui “a desigualdade social, em todas as suas            

dimensões, assume proporções e formas particularmente virulentas” (p. 178).         

Segundo essa interpretação do Brasil, a desigualdade social e sua naturalização são            

os reais males brasileiros e nossa real diferença das sociedades centrais (SOUZA,            

2015). Nas palavras de Jessé Souza (2015): 

Não existe problema real no Brasil que não advenha de sua monumental            
desigualdade: (in)segurança pública, gargalo de mão de obra qualificada,         
escola e saúde pública de má qualidade. O que distancia o Brasil das             
sociedades que admiramos não é a corrupção do estado, que é um            
problema real em qualquer lugar. O que nos afasta das sociedades           
“moralmente superiores” é que exploramos, aceitamos e tornamos fato         
natural e cotidiano conviver com gente sem qualquer chance real de vida            
digna sem ter nenhuma culpa nisso. (p. 245) 

Essa leitura do nosso país retira o foco histórico de uma incongruente            

continuação com Portugal e centraliza a escravidão, mas “mais importante ainda, o            

problema central do país deixa de ser a corrupção supostamente herdada de            

Portugal para se localizar no abandono secular de classes estigmatizadas,          

humilhadas e perseguidas” (SOUZA, 2017, p. 84). Segundo essa interpretação, são           
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as origens escravocratas do Brasil e seus males, e não as teses patrimonialistas,             

que precisam ocupar o centro do debate social, intelectual e político brasileiro e             

qualquer projeto de um futuro melhor para o nosso país deve ter como foco o               

combate da nossa abissal desigualdade social.  
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2 DELINEAMENTOS METODOLÓGICOS 

 
“Não sei, só sei que foi assim” 

Ariano Suassuna 

 

Na presente dissertação, assim como na tese de livre-docência de Nardi           

(2005), o termo área é empregado no mesmo sentido de campo de conhecimento,             

de produção intelectual e pesquisa. Portanto, ao escolher tratar da história da área             

de Ensino de Ciências brasileira o foco de análise do trabalho recai sobre a história               11

da produção intelectual e da pesquisa sobre o ensino de Ciências no Brasil à luz das                

interpretações históricas do Brasil. No entanto, na área de Ensino de Ciências            

brasileira não são rígidas as separações entre a história do ensino de Ciências e a               

história da pesquisa sobre esse ensino. Há, recorrentemente, uma simbiose entre           

relatos sobre a história do ensino, a produção de materiais didáticos e as reformas              

do ensino de ciências com a história da pesquisa, da produção intelectual, sobre             

esse ensino. A pesquisadora Krasilchik, por exemplo, inicia o seu clássico livro,            

lançado em 1987, afirmando que: 

Nas três últimas décadas, os currículos das disciplinas científicas sofreram          
intensas modificações exemplificando um significativo processo educacional       
nos vários níveis de escolaridade. A complexidade desse processo envolveu          
análises teóricas sobre o papel da Física, Química, Biologia e Ciências na            
educação, pesquisas sobre a forma de aprendizagem dos conceitos         
científicos, produção de materiais didáticos, desenvolvimento de       
metodologias, estudos do papel da linguagem, da motivação e do interesse,           
em alunos de diferentes faixas etárias. A partir desse conjunto de atividades            
emerge um campo de conhecimento - o ensino das Ciências - sustentado            
por instituições acadêmicas, associações profissionais e órgãos       
governamentais. (1987, p. 1) 

A tese de livre-docência de Nardi (2005) é mais um exemplo da simbiose da história               

do ensino de Ciências com a história da pesquisa sobre o ensino de Ciências no               

11 A título de esclarecimento, o termo “Ensino de Ciências” se refere ao Ensino das Ciências da                 
Natureza em suas diferentes modalidades curriculares ou subáreas de conhecimento. Na área de             
Ensino de Ciências brasileira alguns autores incluem no termo "Ciências" apenas Biologia, Física e              
Química, outros autores incluem as Geociências e a Astronomia e alguns autores usam o termo               
“Ciências” sem fazer distinção entre essas disciplinas. O termo "Ensino", por sua vez, ora abrange a                
perspectiva da educação formal e não formal, ora abrange os diferentes níveis escolares da              
educação básica e mesmo da educação superior, ora abrange uma perspectiva genérica e global. 
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Brasil. Nessa referida tese, a atuação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e             

Cultura (IBECC) e os projetos de ensino norte-americanos são os fatores mais            

citados ao tratar sobre início da área de Ensino de Ciências no Brasil.  

Essa simbiose entre a história do ensino de ciências e pesquisa sobre            

esse ensino afetou a seleção do material de pesquisa. Todos os textos selecionados             

para análise nesta pesquisa tratam de momentos e eventos históricos relacionados           

com a constituição da área de Ensino de Ciências, enquanto campo de            

conhecimento e pesquisa, no entanto, alguns desses textos não se propõem a            

narrar especificamente a história da área e mesclam a narrativa da história da área              

com a narrativa de alguns eventos relacionados com o ensino de Ciências no Brasil.              

Isso, no entanto, não muda o foco de análise desta pesquisa que, para reforçar,              

recai sobre a história da área de Ensino de Ciências brasileira enquanto campo de              

produção intelectual sobre o ensino de Ciências. Uma parte dos trabalhos           

selecionados se propõem a tratar especificamente sobre a história da área de            

Ensino de Ciências brasileira, ou seja, da pesquisa e da produção intelectual sobre o              

ensino de Ciências no Brasil. Esse é o caso da tese de livre docência de Nardi,                

defendida em 2005, em que são apresentadas as percepções de pesquisadores           

pioneiros a respeito do surgimento e institucionalização da área. Também é o caso             

do capítulo de Megid Neto sobre as origens desse campo de pesquisa no Brasil              

publicado num livro organizado por Nardi e lançado em 2014. Já os outros textos              

selecionados não se propõem a narrar especificamente a história da área de Ensino             

de Ciências, no entanto, são comumente citados para tratar a respeito dessa            

temática e abordam essencialmente os mesmos momentos históricos, eventos e          

instituições abordados nos textos sobre a história da área. Esse é o caso do capítulo               

1 da tese de doutorado de Krasilchik, lançada em forma de livro em 1987, em que a                 

autora faz um relato histórico que associa as origens das pesquisas sobre Ensino de              

Ciências com diversas reformas e projetos de ensino iniciados nos anos 50; também             

é o caso do artigo sobre reformas no ensino de Ciências publicado por Krasilchik em               

2000; é o caso também dos textos de Lorenz e Barra (1986) e Lorenz (2008) ,               12

12 Esse artigo também foi publicado na Revista Portuguesa de Pedagogia em 2005. Alguns textos               
citam o artigo de 2005 e outros o de 2008, mas ambas as citações se referem a um mesmo texto. A                     
referência do artigo de 2005 é: Lorenz, K. A reforma do ensino de ciências no ensino secundário                 
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sobre a história da produção de materiais didáticos de ciência no Brasil e, por fim, do                

artigo de Abrantes e Azevedo (2010), que relata a história do Instituto Brasileiro de              

Educação, Ciência e Cultura (IBECC). 

A busca e a seleção do material para análise nesta pesquisa não tiveram             

o objetivo de serem exaustivas, mas procuraram incluir na análise os textos mais             

relevantes da área a respeito da temática de interesse. Não foram incluídos na             

análise todos os textos encontrados que abordavam os mesmos momentos          

históricos, eventos e instituições que os textos listados acima abordam. Alguns dos            

textos encontrados foram descartados por não trazerem informações novas e se           

limitarem a citar os trabalhos citados acima. Outros textos foram descartados porque            

apenas tangenciavam a história da área para abordar outros temas de pesquisa.            

Esses textos descartados, no entanto, contribuíram para esta pesquisa na medida           

em que pelas repetitivas citações dos mesmos textos ajudaram a indicar as            

principais produções na área sobre os tópicos de interesse desta pesquisa. Foram            

mantidos para a análise somente os textos que abordavam a história da pesquisa             

em Ensino de Ciências no Brasil e que foram repetitivamente citados por outros             

textos, indicando que esses textos são marcantes para a narrativa da história da             

área. Uma exceção foi feita para o artigo de Abrantes e Azevedo (2010).             

Provavelmente devido ao fato de ser recente, esse texto não tem tantas citações             

como os outros textos selecionados, no entanto, ele se mostrou de alta relevância             

para os fins desta pesquisa ao relatar de maneira excepcional a história do IBECC,              

uma das instituições mais citadas nos textos sobre a história da área. As buscas por               

novos textos para análise foram encerradas quando os textos encontrados e as            

citações feitas por eles se tornaram repetitivas.  

Conforme já exposto na delimitação do objetivo da pesquisa, não faremos           

nesta dissertação uma pesquisa histórica, mas analisaremos aspectos da         

historiografia da área de Ensino de Ciências que permitam identificar aproximações           

ou afastamentos da área com relação às interpretações históricas do Brasil           

brasileiro nas décadas de 1960 e 1970. Revista Portuguesa de Pedagogia, Coimbra, Portugal:             
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, vol. 39, n. 1, p.                 
97-112, 2005. 
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trabalhadas na obra de Jessé Souza. Uma investigação que toma como objeto de             

estudo uma narrativa histórica é possível na medida em que se percebe a “própria              

história numa perspectiva histórica” (LE GOFF, 1990, p. 20). Citando Michel de            

Certeau, Jacques Le Goff afirma que "há uma historicidade da história que implica o              

movimento que liga uma prática interpretativa a uma práxis social" (Certeau, apud Le             

Goff, 1997, p. 20). Nesse sentido, “a história é também uma prática social e [...] a                

leitura da história do mundo se articula com uma vontade de transformá-lo” (LE             

GOFF, 1990, p. 12). Ainda segundo Le Goff, “a tomada de consciência da             

construção do fato histórico, da não-inocência do documento, lançou uma luz           

reveladora sobre os processos de manipulação que se manifestam em todos os            

níveis da constituição do saber histórico.” (LE GOFF, 1990, p. 12). Dessa maneira, é              

legítimo ter como objeto de investigação uma determinada narrativa ou leitura           

histórica como este trabalho se propõe a fazer. 

O material selecionado para análise e o referencial teórico foram lidos e            

relidos inúmeras vezes até que pontos de aproximação entre a historiografia da área             

e a historiografia do Brasil começassem a surgir. A medida em que aproximações             

emergiam foram sendo criadas categorias de codificação (BOGDAN; BIKLEN, 1994).          

Essas categorias diziam respeito a eventos, conceitos, falas e ideias, trazidas tanto            

nos textos quanto no referencial teórico, que permitiam relacionar a narrativa da área             

com as interpretações históricas de Brasil trabalhadas por Jessé Souza. As           

categorias não existiam a priori e surgiram somente a partir da leitura conjunta do              

referencial teórico com os textos. Elas também não foram criadas todas de uma vez,              

algumas surgiram primeiro e outras foram aparecendo durante a leitura para a            

codificação das primeiras categorias. Todas as vezes que uma nova categoria foi            

elaborada o material foi relido e categorizado novamente.  

As unidades de contexto e análise (MORAES, 1999) foram redigitadas ou,           

nos casos possíveis, copiadas e coladas em diferentes arquivos de textos           

correspondentes cada um a uma categoria, para facilitar a manipulação dos dados.            

Durante o processo de análise, algumas categorias foram unidas e outras separadas            

até que cada categoria fosse única, homogênea e claramente diferente das outras            

categorias criadas, conforme Carlomagno e Rocha (2016) afirmam que elas devem           
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ser. As categorias criadas dizem respeito a momentos históricos e conceitos usados            

nas interpretações históricas do Brasil que aparecem como relevantes para a           

história da área nas narrativas dos textos analisados. Devido a própria forma            

internalista como a história da área é narrada não seria frutífero criar uma cronologia              

paralela entre a história da área e do Brasil. Por isso as categorias criadas não               

relacionam simplesmente momentos históricos, mas mostram aproximações entre a         

narrativa da área e conceitos e ideias usadas nas interpretações históricas do Brasil.  

Essas interpretações nacionais são basicamente duas: a de Jessé Souza          

centrada na nossa origem escravocrata e a que Jessé Souza chama de tradicional e              

que percebe o Brasil como uma continuação patrimonialista de Portugal. Jessé           

Souza apresenta sua própria interpretação do Brasil concomitantemente com a sua           

crítica à interpretação nacional tradicional. Ambas foram apresentadas no capítulo          

anterior. No entanto, os conceitos e ideias usados nas categorias serão retomados e             

em alguns casos expostos pela primeira vez juntamente com as categorias aos            

quais se relacionam. A apresentação das ideias e conceitos sobre a história nacional             

juntamente com as categorias pertinentes não significa que essas ideias e conceitos            

possam ser desvinculados ou são de menor importância que as construções teóricas            

apresentadas no capítulo anterior. A opção por desenvolvê-las juntamente com as           

categorias teve a intenção de facilitar a discussão e a compreensão das relações             

apresentadas e evitar a repetição de argumentos.  
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3 LIGAÇÕES CONCEITUAIS-HISTÓRICAS: BRASIL - ÁREA DE       

ENSINO DE CIÊNCIAS BRASILEIRA 

 

“E vamos falar do mundo, mundo moderno[...] 

majestoso manicômio [...] 

mentiras, mazelas, misérias, massacres [...] 

máquina mortífera 

mundo moderno melhore  

melhore mais 

melhore muito [...]” 

Chico Anysio 
 

As categorias apresentadas a seguir relacionam momentos históricos e         

conceitos da historiografia brasileira trabalhados na obra de Jessé Souza com a            

historiografia da área de Ensino de Ciências narrada no material de pesquisa            

constituído. A primeira categoria relaciona a teoria da modernização, estreitamente          

ligada ao culturalismo e a interpretação tradicional do Brasil, com as ajudas            

financeiras de agências internacionais e norte-americanas para a produção de          

materiais didáticos e o treinamento de professores recorrentemente mencionadas na          

história da área de Ensino de Ciências. A segunda categoria diz respeito ao anseio              

de modernização nacional fomentado pela linha historiográfica patrimonialista e sua          

vinculação com o ensino de Ciências no Brasil. A terceira categoria trata do “mito              

São Paulo” ou excepcionalidade paulista defendido pela interpretação tradicional do          

país e os incentivos para o surgimento da área nesse estado. A quarta categoria              

relaciona alguns momentos decisivos para a área com o pacto antipopular feito pela             

elite com a classe média brasileira. Por fim, a quinta categoria relaciona as tentativas              

de aquisição de legitimidade da ditadura militar com os grandes investimentos no            

campo científico feitos pelos militares que foram decisivos para a consolidação da            

área de Ensino de Ciências no Brasil. 
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3.1 Culturalismo, teoria da modernização, ajudas externas, guerra fria e a           

origem da área de Ensino de Ciências no Brasil 

 

Conforme discorrido anteriormente, Jessé Souza afirma que o        

culturalismo e seus pressupostos estão na base das interpretações racistas do Brasil            

vigentes até hoje e cujos efeitos nefastos ultrapassam o campo teórico. Dentre            

outras, estão ligadas ao paradigma culturalista as concepções que, por um lado,            

enaltessem os Estados Unidos e que, por outro lado, depreciam o nosso país             

atribuindo a nós e a nossa sociedade características como emotividade,          

pessoalidade, passionalidade e tendência a corrupção (SOUZA, 2015). As diversas          

ideias ligadas ao culturalismo influenciaram os campos sociais, políticos e          

econômicos de inúmeros países. Uma teoria estreitamente ligada ao culturalismo e           

que teve enorme influência em âmbito mundial é a teoria da modernização            

elaborada nos Estados Unidos logo após o final da Segunda Guerra Mundial            

(SOUZA, 2009). Um dos seus idealizadores foi Talcott Parsons, o principal sociólogo            

norte-americano do século XIX e um dos principais expoentes do culturalismo           

(SOUZA, 2015).  

Essencialmente, a teoria da modernização identifica um padrão de         

sociedade “tradicional” (“atrasada” ou “primitiva”) e um padrão de sociedade          

“moderna” (“avançada” ou “desenvolvida”) e define como modernização a passagem          

evolutiva de um tipo de sociedade para outra (CARDOSO, 2005). No intuito de             

caracterizar esses dois padrões de sociedade, Talcott Parsons elaborou dois          

conjuntos de orientações para a ação (variáveis padrões) que supostamente          

guiariam as ações nesses dois tipos de sociedade: um conjunto de variáveis padrão             

é o das sociedades tradicionais e “é definido por: imputação (ascription ) +            

difusividade + afetividade + particularismo + coletividade; o outro caracteriza o           

padrão de sociedade moderna e é definido por performance ( achievement) +           

especificidade + neutralidade + universalismo + self ” (CARDOSO, 2005, p. 2). Na            

teoria da modernização e no culturalismo, os Estados Unidos da América são eleitos             
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como o modelo exemplar de sociedade moderna a ser seguido por todas as             

sociedades, “os campeões sem defeitos da modernidade” (SOUZA, 2009, p. 74). 

Nesse ponto é preciso fazer uma observação sobre o termo          

desenvolvimento. Esse termo surge na mesma época e contexto que a teoria da             

modernização e em vários textos que tratam da teoria da modernização é possível             

encontrar menções a ele. Grosfoguel (2018) ao tratar das construções teóricas de            

Walt Rostow, um dos mais proeminentes teóricos da teoria da modernização ,           13

afirma que, para Rostow, “o desenvolvimento é um processo de cinco estágios, da             

sociedade tradicional para a moderna” (p. 25). Nesse sentido, a palavra           

desenvolvimento se refere ao processo de evolução de uma sociedade atrasada           

para uma moderna usada por alguns autores no lugar da palavra modernização.            

Liedke Filho (2005) também apresenta uma definição similar, segundo ele a “Teoria            

da Modernização concebe o processo de desenvolvimento como uma transição de           

uma sociedade rural tradicional para uma sociedade industrial moderna” (p. 386).  

O termo subdesenvolvimento surge junto com o termo desenvolvimento e          

serve para designar as sociedades tidas como atrasadas que passam a ser            

chamadas também de sociedades ou países subdesenvolvidos. Em alguns textos          

também se encontram menções a teorias do subdesenvolvimento, que tratariam de           

explicar porque algumas sociedades são menos desenvolvidas que outras. A ideia           

básica é que as sociedades subdesenvolvidas assim o são devido a padrões sociais             

arcaicos, tais como personalismo, corrupção e outros. Cardoso (2005) afirma que a            

teoria da modernização é um "suporte teórico à teoria do subdesenvolvimento” (p.            

1). Ainda segundo Cardoso (2005), em ambas as teorias, as sociedade são divididas             

em atrasadas/subdesenvolvidas e modernas/desenvolvidas sendo as sociedades       

europeias e, principalmente, a norte-americana tomadas como modelo de         

desenvolvimento a ser alcançado pelas outras nações do mundo por meio de um             

“caminho de mão única e destino igualmente único e já dado pelo ‘estágio’ de              

13 “Usando a metáfora de um avião, os estágios de Rostow são os seguintes: estacionário (sociedade 
tradicional), pré-condições para decolagem, decolagem, condução até a maturidade e alta sociedade 
de consumo de massa (sociedade moderna).” (GROSFOGUEL, 2018, p. 25) 
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desenvolvimento avançado contemporâneo, que é tomado como modelo,        

especialmente na forma em que se apresenta nos EUA” (p. 1).  

Em muitos textos também é possível encontrar o termo teoria do           

desenvolvimento sendo usado como sinônimo de teoria da modernização. O          

dicionário de sociologia de Cambridge, editado por Turner (2006), apresenta um           

verbete para modernização e outro para teoria do desenvolvimento. No entanto, o            

dicionário emprega os termos teoria da modernização e teoria do desenvolvimento           

como sinônimos e cita essencialmente os mesmo autores e ideias em ambos os             

verbetes. Ao apresentar o verbete sobre a teoria do desenvolvimento o texto afirma             

que ele ganhou proeminência no contexto da guerra fria e que a “teoria do              

desenvolvimento ou teoria da modernização assumiu a existência de sociedades          

nacionais em desenvolvimento paralelo umas com as outras num processo natural e            

universal de evolução” (TURNER, 2006, p. 133, tradução própria) . O texto também            14

aponta Talcott Parsons como um dos criadores da teoria do desenvolvimento e            

afirma que nessa teoria a “pobreza e o subdesenvolvimento foram concebidos como            

reflexo da prevalência de valores culturais tradicionais impedindo movimentos rumo          

a um maior desenvolvimento econômico” (TURNER, 2006, p. 133, tradução própria)          

. 15

Em sua obra Jessé Souza considera o termo “países em          

desenvolvimento” um eufemismo para designar sociedade tidas como atrasadas         

segundo a teoria da modernização. Segundo ele, o “racismo velado do ‘culturalismo            

científico’ opõe e separa como configurações qualitativa e substancialmente         

diferentes as sociedades consideradas ‘avançadas’ e as ditas ‘atrasadas’, ou, como           

manda o politicamente correto, as ‘sociedades em desenvolvimento’” (SOUZA, 2015,          

p. 23). Ainda segundo ele, a teoria da modernização foi sofisticada para esconder             

“formas de dominação que tendem a se eternizar. Assim, a pobreza e a inadaptação              

são passageiras, quase sempre decorrentes de situações transitórias” (SOUZA,         

14 Coming to prominence in the context of United States hegemony and attendant Cold War               
superpower rivalry, development or modernization theory assumed the existence of national societies            
developing in parallel with each other in a natural and universal evolutionary process. (TURNER,              
2006, p. 133) 
15 Poverty and underdevelopment were conceived of as reflecting the prevalence of traditional cultural              
values thwarting moves towards greater economic development (TURNER, 2006, p. 133) 
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2017, p. 80). E os países do terceiro mundo “não são mais chamados de              

subdesenvolvidos, mas sim de “em desenvolvimento” para assinalar uma transição          

que, na verdade, como também se comprova no caso brasileiro, nunca termina”            

(SOUZA, 2017, p. 80). Seguindo os entendimentos dos autores acima citados, nesse            

trabalho o termo desenvolvimento será empregado e entendido como sinônimo de           

modernização.  

A teoria da modernização “mescla profundamente teoria e ideologia”         

(CARDOSO, 2005, p. 4). Ela foi pensada com fins políticos para os Estados Unidos,              

no contexto da guerra fria, e sua importância “decorre sobretudo do significado            

político de que a modernização se revestiu ao se propor enquanto ideologia e             

enquanto engenharia social a serviço da identidade nacional, do governo          

norte-americano e do capital em expansão” (CARDOSO, 2005, p. 3). A aproximação            

entre a ciência e os interesses do governo norte-americano se deu no contexto da              

Segunda Guerra Mundial. O próprio Parsons, em artigo escrito conjuntamente com o            

sociólogo estadunidense Bernard Barber, afirma que “A guerra deu aos sociólogos           

uma oportunidade maior do que nunca para mostrar o que eles podiam fazer, e uma               

boa vantagem foi aproveitada.” (Parsons e Barber , 1948, p. 249 apud CARDOSO,            16

2005, p. 9, tradução própria) . Ao final da Segunda Guerra Mundial os cientistas se              17

esforçam para “demonstrar às autoridades governamentais e a possíveis agências          

financiadoras que dispunham de capacidade científica e de conhecimento         

acumulado que também poderia se mostrar útil no período seguinte” (CARDOSO,           

2005, p. 9). 

As construções teóricas forjadas pelos cientistas no pós-guerra de fato          

serviram aos interesses dos seus financiadores. A partir da guerra fria, os EUA             

passam a empreender esforços para combater o comunismo e expandir a ideologia            

do American Way of life e do capitalismo. Contudo, os líderes norte-americanos            

estavam cientes que seus esforços nesse sentido não deveriam “aparecer como           

uma manifestação de imperialismo dos EUA” (LEHER, 2001, p. 46). A teoria da             

16 Parsons, Talcott e Barber, Bernard. Sociology, 1941-46, The American Journal of Sociology, Vol. 
LIII, n. 4, 1948, p. 245-257. 
17 “The war gave sociologists a larger opportunity than ever before to show what they could do, and                  
good advantage was taken of the opportunity.” (Parsons e Barber 1948, p. 249 apud CARDOSO,               
2005, p. 9) 
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modernização entra em cena nesse contexto e permite que os Estados Unidos            

legitimem sua “influência política e econômica [...] em toda a periferia do capitalismo”             

(SOUZA, 2009, p. 74). Segundo Grosfoguel (2018) a “Guerra Fria foi uma parte             

constitutiva da formação da teoria da modernização. O viés a-histórico da teoria foi             

uma tentativa de produzir uma teoria universal a partir da experiência e ideologia do              

núcleo da economia mundial” (p. 25). A partir da Guerra Fria os EUA passam a ter                

uma postura intervencionista no resto do mundo e legitimam suas ações nas nações             

capitalistas periféricas por meio da teoria da modernização. Iniciativas que difundiam           

o modelo educacional e a cultura norte-americana no resto do mundo, no contexto             

de busca por hegemonia dos EUA durante a Guerra Fria, foram justificadas e             

apresentadas como auxílio para a modernização e o desenvolvimento dos países           

tidos como subdesenvolvidos. 

As ajudas externas para o desenvolvimento dos países atrasados foram          18

um dos principais mecanismos usados pelos Estados Unidos para fortalecerem seu           

soft power, combaterem o avanço de ideias comunistas e conquistarem a           

hegemonia da sua ideologia e do capitalismo no pós-guerra. Essas ajudas           

influenciaram diversas áreas com o argumento de ajudar a modernizar e           

desenvolver os países receptores. Ribeiro (2006), por exemplo, mostra as          

influências e as justificações da teoria da modernização em diversas ações dos            

Estados Unidos no Brasil e na América Latina durante a década de 60. Apesar de no                

discurso as ajudas externas visarem o desenvolvimento dos países receptores,          

numa perspectiva realista, a ajuda externa é instrumento da política externa dos            

Estados doadores e possui fins principalmente políticos, militares e econômicos          

pensados de acordo com suas utilidades para os doadores (PENA, 2009). Além de             

toda a ideologia embutida, as ajudas também exigiam contrapartidas práticas dos           

países receptores visando abertura de mercado e reformas liberalizantes que          

“desregularam os seus mercados, abriram suas fronteiras econômicas e         

18 “O termo “ajuda externa” é geralmente definido, grosso modo, como sendo o fluxo de recursos                
técnicos e financeiros do mundo desenvolvido para o mundo subdesenvolvido.” (RIBEIRO, 2006, p.             
153) 
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submeteram suas moedas e economias às decisões dos países centrais e dos            

agentes financeiros privados globais” (GAIO, 2008, p. 69) 

Em termos educacionais essas ajudas externas procuraram enfatizar a         

crença de que a modernização da educação solucionaria os problemas passageiros           

da desigualdade, fazendo com que “mais rapidamente o país se elevasse à            

condição de civilizado e moderno” (GAIO, 2008, p. 59). Os acordos entre o MEC e a                

USAID, por exemplo, foram firmados sob uma concepção que percebia nosso país            

como atrasado política, social e economicamente e que precisava modernizar a           

educação, seguindo modelos de fora, pois assim “a educação racionalizaria e           

unificaria a vida social e modernizaria a nação, gerando progresso dentro da ordem”             

(GAIO, 2008, p. 126). Essa modernização da nação, via educação, proposta por            

agências internacionais, agradava as elites nacionais, pois supostamente        

aconteceria sem que quaisquer discussões sobre as classes sociais do nosso país            

precisassem ser levantadas e, tampouco, se almejavam investimentos públicos em          

educação equivalentes aos feitos pelos países tomados como modelo (GAIO, 2008).           

Segundo a pesquisadora brasileira Maria Souza, diversas reformas educacionais         

brasileiras foram “resultantes de esforços internacionais modernizantes,       

concretizados através de inúmeros programas de ajuda” (1992, p.45). Ainda          

segundo Maria Souza (1992): 

Coube às agências internacionais a divulgação da idéia de que a educação            
teria um papel chave no sucesso dos projetos de desenvolvimento          
econômico. Através de programas cooperativos e de recomendações        
explícitas elas procuraram influenciar as autoridades governamentais dos        
países em desenvolvimento para que pusessem em prática suas diretrizes,          
isto é, aquelas definidas a partir de seus funcionários e especialistas           
internacionais para reger um tipo de educação que deveria atender às           
necessidades do desenvolvimento regional. Tais agências tiveram sem        
dúvida um papel decisivo na elaboração de políticas educacionais não          
apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. A partir de um conjunto de             
proposições pragmáticas, desenvolveram durante décadas um corpo       
doutrinário através do qual forneceram aos governos uma série de          
parâmetros de políticas educacionais. Este corpo teórico, por sua vez, partia           
de conceituação fornecida por pessoas imbuídas do propósito        
modernizador, atuando no sentido de incorporar os países do Terceiro          
Mundo ao campo ideológico do capital monopolista. (p. 44-45) 

As ajudas externas para a educação vieram de diversas fontes, a maioria            

delas ligadas diretamente ao governo norte-americano, embora alguns        
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financiamentos viessem de organizações internacionais como a ONU , o FMI e o            19 20

BIRD (GAIO, 2008). Tiveram papel de destaque no financiamento educacional          21

tanto agências de Estado norte-americanas como a United Agency for International           

Development (USAID) quanto instituições privadas como as Fundações Ford e          

Rockefeller que em termos de ajuda externa mantinham estreita relação com os            

interesses de seu país, os Estados Unidos da América (GAIO, 2008; CHAVES,            

2015; MARINHO, 2001). As fundações privadas realizavam ações de ajuda externa           

antes mesmo do governo norte-americano e possuíam lócus próprios de atuação e            

de critérios para fornecer financiamentos (FARIA, COSTA, 2006). No entanto, o           

discurso de modernização também estava na base de suas ações após a Segunda             

Guerra Mundial.  

A Fundação Rockefeller inicialmente financiava projetos de saúde, mas         

muda o foco para a educação e a filantropia científica quando as “ciências básicas              

ganham status de pré-requisito para o progresso das nações” (MARINHO, 2001, p.            

ix). Já a Fundação Ford toma as ciências sociais como campo privilegiado de             

financiamento no intuito de formar elites intelectuais alinhadas com a percepção da            

sociedade americana como modelo de modernidade e bem-estar social (CHAVES,          

2015). As fundações privadas tiveram papel tão destacado na filantropia científica           

que algumas delas chegam a ser apontadas como “as principais fontes de recursos             

que financiaram o deslocamento do centro de produção científica da Europa para os             

Estados Unidos no período entreguerras” (MARINHO, 2001, p. 15). Elas se guiavam            

por um modelo modernizante de ciência e estabeleciam relações complexas e sutis            

com as instituições e as pessoas financiadas. Relações que pressupunham uma           

“adesão à causa da ciência, bem como aos valores da sociedade norte-americana"            

(MARINHO, 2001, p. 5) 

Na narrativa histórica da área de Ensino de Ciências as ajudas externas,            

a atuação de instituições estrangeiras e o envolvimento com projetos de ensino de             

Ciências norte-americanos são extensamente citadas como fatores decisivos para o          

surgimento dessa área de pesquisa no Brasil. As primeiras ajudas externas para o             

19 Organização das Nações Unidas 
20 Fundo Monetário Internacional 
21 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
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ensino de Ciências no Brasil chegam ao país logo após a Segunda Guerra Mundial.              

Já em 1946 é criado no Rio de Janeiro o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e                

Cultura (IBECC) por intermédio da recém fundada UNESCO (Organização das          

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). A UNESCO foi criada em                

1945 devido ao “empenho da CMAE para a reconstrução dos seus sistemas de             22

ensino, a guerra fria e a ‘cruzada’ dos EUA em favor da segurança e do estilo de                 

vida americano” (LEHER, 2001, p. 46). Ela foi pensada para ser uma organização de              

atuação multilateral e os seus membros europeus não queriam que ela ficasse            

excessivamente atrelada aos interesses norte-americanos e a guerra fria. No          

entanto, o “fato de os EUA serem responsáveis por mais de 40% de toda verba da                

Unesco conferia-lhe enorme supremacia política e econômica” (LEHER, 2001, p. 47)           

e “todos os conflitos entre a Unesco e os EUA foram resolvidos a favor deste último”                

(LEHER, 2001, p. 47).  

As fundações privadas norte-americanas serviram para consagram a        

supremacia norte-americana na UNESCO. A Fundação Ford, por exemplo,         

“financiou, no princípio da década de 50, quase a metade do programa de             

assistência técnica da Unesco, em especial, nas áreas da educação básica e da             

educação cívica” (LEHER, 2001, p. 48). Assim, embora tenha sido criada como            

organismo de atuação multilateral, os EUA conseguiram impor muito dos seus           

objetivos e ideologias à UNESCO. Em 1961, por exemplo, a UNESCO lançou a             

“década do desenvolvimento” instada pelos interesses norte-americanos de maior         

controle e aproximação com o Terceiro Mundo e claramente embasada em preceitos            

alinhados com a teoria da modernização. Quando René Maheu, presidente francês           

da UNESCO na década de 60, propôs que o conceito de desenvolvimento deveria             

incluir a redistribuição da riqueza e do poder mundial seus posicionamentos tiveram            

uma oposição tão contundente dos EUA que ele foi levado à renúncia (LEHER,             

2001). 

Inicialmente o IBECC previa um conjunto amplo e variado de ações           

educacionais e de divulgação cultural, que foram sustentadas com recursos do           

Ministério das Relações Exteriores (MRE) e da UNESCO (ABRANTES; AZEVEDO,          

22 Comissão de Ministros da Educação dos Países Aliados  
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2010). Posteriormente, em 1950 é criada uma seção paulista do IBECC cujas ações             

se voltariam mais especificamente para o ensino de Ciências. Segundo Megid Neto            

a iniciativa de criação do IBECC pela UNESCO “surgiu de um contexto internacional             

que destacava cada vez mais o papel da ciência no desenvolvimento tecnológico e             

social das nações” (2014, p. 105). De acordo com Abrantes e Azevedo o propósito              

da UNESCO de disseminação da ciência, da educação e da cultura era promover “o              

desenvolvimento nas regiões subdesenvolvidas” (2010, p. 470). Nesse contexto as          

ações do IBECC deveriam auxiliar o processo de elevação econômica e social            

nacional “fundamentado na ideologia desenvolvimentista emanada dos trabalhos da         

Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina (CEPAL)”          

(ABRANTES; AZEVEDO, 2010, p. 470).  

Esses objetivos da UNESCO vinculavam-se a concepção de mundo         

dividido em “atrasado” e “moderno” preconizado pela teoria da modernização e a            

ideia de ajudas externas para o desenvolvimento das nações subdesenvolvidas que           

as agências norte-americanas adotaram no pós-guerra. Não demorou muito para          

que o IBECC, principalmente sua seção paulista, fosse financiada por uma série de             

instituições norte-americanas, tais como a USAID e as fundações Ford e Rockefeller.            

Segundo Lorenz e Barra (1986): 

Uma das primeiras subvenções que o IBECC recebeu foi da Fundação           
Rockefeller, que em 1957 doou equipamentos e matéria-prima, no valor de           
10.000 dólares, para apoiar as atividades do Instituto'. No ano seguinte, a            
Fundação Rockefeller novamente apoiou o IBECC com uma subvenção que          
foi desembolsada por cinco anos. Junto com esse apoio estrangeiro, o           
MEC, no seu orçamento para 1959, destinou Cr$ 1.800.000 ao Instituto.           
Esse apoio de entidades nacionais e estrangeiras dado ao IBECC, sem           
dúvida, atestou o prestígio de que o IBECC gozava entre as instituições            
financeiras. (p. 1972) 

Nos anos seguintes as ações da divisão de ensino de Ciências da            

UNESCO e o IBECC se vinculariam “aos programas de reforma curricular, baseados            

nos modelos norte-americano e inglês, financiados pela National Science         

Foundation (NSF)” (ABRANTES; AZEVEDO, 2010, p. 476). Essa reforma no ensino           

de Ciências norte-americano, iniciada no final dos anos 50, na forma dos grandes             

projetos de ensino, e a introdução desses projetos no Brasil por meio do IBECC e de                

financiamentos estrangeiros são invariavelmente mencionadas pelos textos de        

história da área. Nas entrevistas realizadas por Nardi para a sua tese de livre              
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docência, a categoria de fatores mais citados como favoráveis ao surgimento da            

área pelos seus pesquisadores pioneiros foi a categoria dos “projetos de Ensino, isto             

é, a implantação, tradução e aplicação, nos cursos de licenciatura e nas escolas de              

ensino médio do país, nas décadas de 1960 e 1970, de projetos estrangeiros como              

PSSC, BSCS, CBA, IPS, Harvard e outros” (2005, p. 98). Os projetos de ensino de               

Ciências estadunidenses, a imediata implementação desses projetos na América         

latina e a importância desses eventos para a área de Ensino de Ciências brasileira,              

é lembrada por um dos entrevistados por Nardi na seguinte forma: 

Acho que a área no Brasil surge como ela surge em outros países, né?              
Com, principalmente, com aquele movimento dos grandes projetos        
curriculares, naquela época, principalmente, de parte dos Estados Unidos,         
[...] houve, assim, uma... conscientização de que o Ensino de Ciências           
estava muito mal; então, surgiram vários projetos de melhoria do Ensino de            
Ciências - todo mundo conhece; aqueles grandes projetos curriculares. Mas          
esses projetos, eles eram feitos, digamos, nos Estados Unidos, mas,          
imediatamente eles eram trazidos para a América Latina, não é? [F2]           
(NARDI, 2005, p. 109) 

Outro entrevistado deixa transparecer em sua fala a concepção modernizadora e           

desenvolvimentista envolta nos projetos: 

Agora, essa compreensão, no sentido estratégico das ciências e do          
desenvolvimento, dentro da educação... já, como falei... os anos 50 e 60, já             
tinham dado origem, também, à cooperações internacionais... com        
financiamentos bastante consistentes... deram origens à [...] projetos        
nacionais como CECISP, IBEEC, FUNBEC etc. que eram uma série de           
centros de fomento na modernização do Ensino de Ciências, no qual, muita            
gente boa se formou... [F9] (NARDI, 2005, p. 107) 

As medidas adotadas e os valores pagos pelas agências internacionais          

para que os projetos norte-americanos fossem implementados no Brasil são          

mencionados diversas vezes nos textos selecionados, principalmente nos textos de          

Lorenz e Barra (1986); Lorenz (2008) e Abrantes e Azevedo (2010). Esses textos             

ajudam a ter uma dimensão do esforço empreendido. Só na década de 60 a              

fundação Ford, por exemplo, concedeu ao IBECC subvenções totalizando 450.000          

dólares para serem usados na tradução, adaptação e publicação dos materiais           

didáticos elaborados nos grandes projetos curriculares nos Estados Unidos e a           

USAID, por sua vez, se dispôs a financiar os primeiros 36.000 exemplares de livros              

didáticos traduzidos dos projetos norte-americanos publicados no Brasil (LORENZ,         

2008). Nas palavras de Lorenz e Barra: “tudo indica que foi feito um considerável              
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esforço para divulgar as traduções dos principais projetos norte-americanos” (1986,          

p. 1974).  

As ajudas externas voltadas para o ensino de Ciências brasileiro          

continuaram mesmo depois que os projetos norte-americanos pararam de ser          

implementados no Brasil. As agências norte-americanas ajudaram a financiar         

projetos de melhorias do ensino de Ciências sob a organização do Programa de             

Expansão e Melhoria do Ensino (PREMEN), conforme mostra o trecho a seguir: 

O Ministério da Educação e Cultura, de acordo com as prioridades do Plano             
Setorial de Educação, lançou, em 1972, o Projeto Nacional para a Melhoria            
do Ensino de Ciências. O projeto ficou sob a responsabilidade do Programa            
de Expansão e Melhoria do Ensino (PREMEN) e recebeu apoio financeiro           
da Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional       
(USAID). A Agência proporcionou 50% dos recursos financeiros e o          
Ministério da Educação e Cultura proporcionou 20% dos recursos. O          
restante ficou sob a responsabilidade de cada Estado onde o PREMEN           
desenvolvia suas atividades. (LORENZ, 2008, p. 18) 

Elas também se envolveram financeiramente com os Centros de Ciências          

implantados em diferentes regiões do país. Esses centros foram implantados sob           

auspícios da UNESCO nas seguintes localidades: “CECINE, em Recife; CECISP,          

em São Paulo; CECIMIG, em Belo Horizonte; CECIGUA, no Rio de Janeiro;            

CECIBA, em Salvador; e CECIRS, em Porto Alegre” (NARDI, 2005, p. 99). Eles             

também são citados diversas vezes nos textos selecionados e receberam ajudas           

externas da “Fundação Ford, que, em 1966, concedeu 86 mil dólares para o             

treinamento de líderes que atuariam nesses centros” (ABRANTES; AZEVEDO, 2010,          

p. 480). A produção de materiais didáticos nacionais por parte do IBECC também             

recebeu subvenções estrangeiras: 

[...] com o início da década de 1970, o IBECC/FUNBEC redefiniu sua            
política, referente à divulgação de materiais curriculares, e continuou         
recebendo apoio da Fundação Ford. Houve um entendimento por parte da           
Diretoria do IBECC que, se o Instituto pretendia evoluir, era preciso focalizar            
na criação de materiais nacionais que atenderam às necessidades         
imediatas dos alunos brasileiros. De novo, a Fundação Ford concedeu ao           
Instituto uma subvenção de 194.000 dólares para a elaboração de materiais           
didáticos nacionais (LORENZ, 2008, p. 17-18). 

O financiamento de iniciativas nacionais, mesmo depois que a         

implementação dos materiais didáticos estadunidenses é abandonada, não destoa         

da forma de atuação das agências norte-americanas, pois elas se amparam numa            

lógica de resultados a longo prazo para os seus investimentos (MARINHO, 2001).            
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Ao custear um determinado projeto, essas agências esperam que seus          

investimentos produzam frutos mesmo depois do fim do seu financiamento e que            

mantenham uma filiação com as ideias inicialmente financiadas (MARINHO, 2001).          

Os materiais didáticos nacionais produzidos com o auxílio financeiro de instituições           

norte-americanas, por exemplo, mantinham inúmeras similaridades com os materiais         

didáticos elaborados no contexto dos grandes projetos produzidos nos EUA, tais           

como a linguagem do texto e a ênfase na estrutura dos conteúdos (LORENZ, 2008).              

Ao financiarem a produção de materiais didáticos e demais iniciativas nacionais           

alinhadas com os projetos norte-americanos, as agências norte-americanas        

garantiram que os seus investimentos iniciais tivessem continuidade. Segundo         

Lorenz, o paradigma de ensino dos projetos norte-americanos “foi transplantado          

para o Brasil e teve um efeito marcante sobre a produção de materiais didáticos de               

Ciências nas próximas décadas.” (2008, p. 8).  

Apesar de muitos textos mencionarem a criação do IBECC e os projetos            

de ensino norte-americanos como fator decisivo para o surgimento da área, faltam            

contextualizações históricas sobre a origem dos projetos nos EUA e a implantação            

desses projetos no Brasil. As fundações Ford e Rockefeller, por exemplo, mantêm            

um acervo que pode ser acessado via internet com inúmeros documentos referentes            

às suas doações para o IBECC e outras iniciativas na área de ensino de Ciências no                

Brasil. No entanto, não foi encontrado nenhum texto sobre a história da área em que               

esses documentos são sequer mencionados. Além disso, a maioria dos textos           

selecionados para análise nesta pesquisa apresentam os projetos de ensino como           

consequência direta do lançamento do satélite russo Sputnik e do medo dos            

norte-americanos de perderem a corrida espacial. De acordo com Krasilchik “Um           

marco invocado para datar o início do processo foi o progresso científico soviético,             

evidenciado pelo lançamento do Sputnik, em 1957. Durante essa fase [...] surgiram            

os embriões dos grandes projetos curriculares” (1987, p. 6).  

De fato, após o lançamento do Sputnik no final de 1957, o governo dos              

EUA destinou ainda mais dinheiro para os projetos de ensino de Ciências. No             

entanto, os projetos não foram consequência direta nem surgiram após o Sputnik ou             

do medo de perder a corrida espacial (RUDOLPH, 2006). O Physical Science Study             
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Committee (PSSC) teve início em 1956, portanto antes do Sputnik, devido a            

pressões dos cientistas norte-americanos que temiam posturas anticientíficas dentro         

dos EUA. Uma situação que eles consideravam “cada vez mais perigosa em casa,             

uma maré crescente de irracionalismo e suspeita entre o público em geral, que             

conforme acreditavam, ameaçava diretamente a saúde continuada e o avanço da           

ciência nos Estados Unidos” (RUDOLPH, 2006, p. 2, tradução própria) . Nesse           23

contexto, a guerra fria, a intensa competição entre os blocos comunistas e            

capitalistas pelo pioneirismo nas conquistas científicas e tecnológicas e o          

lançamento do Sputnick serviram para moldar a opinião do governo          

norte-americano, que passou a perceber o ensino de Ciências como uma arma e foi              

convencido da necessidade de investir milhões de dólares na reforma do ensino. De             

acordo com Rudolph (2006) “nada menos que uma crise de segurança nacional            

poderia ter justificado esforços de desenvolvimento curricular que custaram aos          

contribuintes mais de 200 milhões de dólares”  (p. 1-2, tradução própria). 24

Um dos entrevistados por Nardi (2005) destoa das narrativas correntes na           

área e sinaliza a origem do PSSC anteriormente ao lançamento do satélite Sputnik.             

Esse entrevistado ainda relaciona a iniciativa dos físicos de fazerem um projeto do             

porte do PSSC com os grandes projetos científicos realizados na Segunda Guerra            

Mundial: 

[...] nos Estados Unidos, antes ainda do Sputnik, já havia um movimento de             
renovação do ensino de Física, que eu acho que foi impulsionado pelo            
avanço, muito rápido, da pesquisa em Física, das aplicações da Física           
Quântica, da Física Nuclear na primeira metade do século e que o ensino da              
Física não tinha, de jeito nenhum, acompanhado. Então, nos Estados          
Unidos havia uma insatisfação muito grande com o ensino secundário de           
Física. E isso, deu origem ao movimento do PSSC e em 1956, com a subida               
do Sputnik, o primeiro satélite artificial, de repente, o PSSC recebeu milhões            
de dólares e foi... o projeto... então... que se instalou na área de ensino de               
Ciências, a mentalidade dos projetos, a prática dos projetos, como foi o            
projeto Manhatan... durante a guerra e... como foram os aceleradores, em           
seguida, a construção dos aceleradores... E o projeto PSSC, então, foi feito,            

23 “The commitment from physicists like Zacharias, Morrison, and Friedman came not from concerns              
over the Soviet scientific threat, but rather from what they perceived to be an increasingly dangerous                
situation at home—a rising tide of irrationalism and suspicion among the general public that, they               
believed, directly threatened the continued health and advancement of science in the United States.              
While the military conflict opened the door to reform, it was this cultural conflict that fundamentally                
shaped its substance.” (RUDOLPH, 2006, p. 1-2) 
24 “Nothing short of a national security crisis could have justified curriculum development efforts that               
cost taxpayers well over $200 million when all was said and done” (RUDOLPH, 2006, p. 1-2) 
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também, sob a égide da Física Nuclear, como grande realização da Física e             
a Física das partículas elementares...[F8] (NARDI, 2005, p. 122) 

O mais significativo para esse trabalho, contudo, é a falta de           

contextualização histórica quanto a criação do IBECC e à implantação dos projetos            

norte-americanos no Brasil. Faltam textos da área que discutam os aspectos           

externos deste período histórico e os interesses e as ideias por trás dos             

investimentos que possibilitaram a criação do IBECC e a implementação dos           

projetos de ensino norte-americanos no Brasil. Os textos existentes, de viés           

internalista, ao mencionarem brevemente o contexto histórico mais amplo, passam a           

impressão de que os projetos de ensino norte-americanos se espalharam pelo           

mundo e chegaram ao Brasil pelas suas características intrínsecas e pelo desejo            

dos outros países do mundo de modernizarem seus sistemas de ensino seguindo o             

modelo dos EUA, conforme pode ser observado no trecho a seguir: 

O movimento norte-americano de renovação do ensino de Ciências         
alastrou-se pelo mundo todo. Organizações internacionais como a União         
Pan-Americana e a Organização das Nações Unidas para a educação, a           
ciência e a cultura (UNESCO) e entidades como a Fundação Ford, a            
Fundação Rockefeller e a Fundação da Ásia apoiaram o movimento em           
vários países, patrocinando encontros para discussões de como melhorar o          
ensino de Ciências, cursos para formação de líderes para projetos          
curriculares e conferências de redação para a elaboração e adaptação dos           
materiais curriculares americanos. Como conseqüência do grande interesse        
internacional, surgiram núcleos para a produção de materiais didáticos em          
países, como na Iugoslávia, na Alemanha, nas Filipinas, no Japão, e na            
Inglaterra, onde atuava a Fundação Nuffield. Na América Latina, centros de           
trabalho também apareceram na Argentina, no Chile, no Peru, na          
Venezuela, entre outros.(LORENZ, 2008, p. 14) 

Nos textos analisados aparecem alguns termos como modernização e         

desenvolvimento, entretanto, em nenhum deles são feitas discussões, nem mesmo          

menções, sobre a teoria da modernização ou aos interesses das instituições           

estrangeiras em financiar as iniciativas relacionadas ao ensino de Ciências no Brasil.            

O que chega mais perto é o texto de Krasilchik de 1987 em que a autora faz o breve                   

comentário a seguir: 

O transplante de currículos, elaborados para um determinado país, para          
outras regiões suscita problemas cuja análise deve referir-se a quadros          
teóricos próprios. Uma análise baseada na teoria da dependência pode          
levar à admissão de que o processo de cooperação técnica é um dos             
mecanismos de se preservar as relações de subordinação entre indivíduos,          
classes sociais, regiões e nações. A importação de idéias, contidas nos           
materiais didáticos produzidos nas metrópoles culturais e econômicas, pelas         
províncias, é uma forma da manutenção das relações de poder existentes.           
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Em um outro quadro de análise, admite-se que a transferência de idéias e             
tecnologia é um fator de modernização e aperfeiçoamento do sistema, parte           
de um processo de mudança que visa contribuir para o desenvolvimento           
econômico social e cultural do país receptor. Uma visão lúcida não pode ser             
construída de posições extremas que contrapõem, em um pólo, um          
isolamento xenofóbico e, em outro, a mera adoção acrítica de modelos           
alienígenas. Cada nação tem sistemas educacionais com especificidades e         
demandas próprias, que requerem consciência crítica e competência de         
seus profissionais, para a busca e determinação de caminhos que propiciem           
mudanças curriculares. Para a plena realização dessa tarefa, os autores dos           
currículos precisam recorrer a todos os elementos significativos disponíveis.         
(p. 14) 

Esse trecho do trabalho de Krasilchik (1987) além de ser o único a             

tangenciar o discurso de modernização também é o único a mencionar a teoria da              

dependência. Elaborada a partir da década de 60 por intelectuais latino americanos,            

a teoria da dependência foi uma resposta à visão dualista dos processos sociais,             

que se encontra na base da teoria da modernização, segundo a qual os problemas              

das sociedades latino-americanas foram causados por “estruturas arcaicas,        

tradicionais e/ou feudais que precisavam ser superadas para se tornar mais           

avançadas, modernas e capitalistas” (GROSFOGUEL, 2018, p. 23). Segundo a          

teoria da dependência, o desenvolvimento e o subdesenvolvimento construíram um          

ao outro por meio de um processo relacional, dependente e desigual entre o centro e               

a periferia do sistema-mundo capitalista (GROSFOGUEL, 2018).  

Diversos intelectuais latino americanos contribuíram para a criação da         

teoria da dependência, um deles foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,           

que antes de se tornar presidente, escreveu algumas das mais importantes obras            

que versam sobre a teoria da dependência . Algumas das críticas à teoria da             25

modernização pelos dependentistas foram: a oposição moderno-tradicional a nível         

nacional obscurece estruturas de dominação e exploração a nível mundial; o           

processo histórico das sociedades centrais não pode ser repetido e o           

subdesenvolvimento não vai ser resolvido por meio de um etapismo modernizador           

que supostamente simula o desenvolvimento das sociedades centrais; a         

25 Ver: CARDOSO, F. Empresário industrial y desenvolvimento econômico no Brazil. São Paulo: 
Difusão Européia do Livro, 1964. 
 __________. “Notas sobre el estado actual de los estudios de la dependencia.” In: Problemas del 
subdesarrollo latinoamericano, edited by Sergio Bagú. Mexico City: Editorial Nuestro Tiempo, 1973. 
__________. Estado y sociedad en América Latina. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1985.  
CARDOSO, F; FALETTO, E. Dependencia y desarrollo en América Latina. Mexico City: Siglo XXI, 
1969.  
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dependência e o subdesenvolvimento não ocorrem devido a estruturas arcaicas ou           

tradicionais, mas devido às relações de subordinação no sistema capitalista          

internacional (GROSFOGUEL, 2018). Posteriormente a teoria da dependência foi         

criticada por assumir alguns dos pressupostos da teoria da modernização, por ter            

um foco economicista e por não levar em consideração as relações raciais, de             

classes e de exploração internas dos países da América Latina (GROSFOGUEL,           

2018).  

A crítica da teoria da dependência à qual Krasilchik (1987) se refere, em             

específico, diz respeito às ajudas externas e as demais medidas adotadas pelos            

EUA para difundir sua própria cultura no resto do mundo, no contexto da Guerra Fria               

sob a justificativa da teoria da modernização. Segundo os teóricos da teoria de             

dependência “a penetração, a difusão e a aculturação estrangeiras dos valores,           

técnicas e ideias modernas dos centros para a periferia não produzem           

necessariamente desenvolvimento” (GROSFOGUEL, 2018, p. 26). Ainda segundo        

eles, “na maioria dos casos, esse processo contribui à subordinação dos países            

subdesenvolvidos aos centros” (GROSFOGUEL, 2018, p. 26). No trecho citado          

acima, Krasilchik (1987) apresenta brevemente tanto os argumentos da teoria da           

dependência contra os transplantes de currículos educacionais quanto os         

argumentos da teoria da modernização a favor. A autora argumenta ainda que uma             

posição lúcida não deve tender para nenhum dos polos.  

No entanto, esse é o único trecho encontrado nos textos da história da             

área de Ensino de Ciências em que aparece uma crítica deste tipo contra a              

implementação dos currículos e materiais didáticos científicos norte-americanos no         

Brasil. Os demais textos de história da área, encontrados nessa pesquisa, não            

apresentam indícios de discordância dos pesquisadores brasileiros da área de          

Ensino de Ciências contra a implementação dos projetos de ensino de Ciências            

norte-americanos no Brasil ou das ideias que motivaram e financiaram essa           

implementação. Como mencionado anteriormente, faltam textos de história da área          

que explicitem o contexto e as ideias por trás da fundação do IBECC, das ajudas               

externas norte-americanas e da implementação no Brasil dos projetos de ensino de            

Ciências elaborados nos EUA. Em sua tese de doutorado, o pesquisador Lemgruber            
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traz um interessante relato sobre o desconhecimento dos pesquisadores brasileiros          

da área de Ensino de Ciências das ideias em disputa nesse contexto no que diz               

respeito às ajudas externas e aos projetos de ensino norte-americanos: 

Confesso que, em conversas com alguns dos professores brasileiros         
envolvidos na tradução ou adaptação dos projetos norte-americanos,        
sempre me intrigou saber a repercussão dessa aproximação em um          
contexto político nacional onde a simpatia para com os EUA tinha uma forte             
conotação de “entreguismo”. É preciso se ter em mente que era o momento             
de uma grande disputa ideológica, onde a idéia do nacionalismo tinha uma            
adesão muito forte, na visão de um desenvolvimento econômico autônomo.          
[...] Por isso, sempre tive uma expectativa em encontrar um embate           
ideológico que questionasse a tradução e adaptação dos projetos, a partir           
do ponto de vista do nacionalismo, do repúdio à influência cultural, via            
educação, dos EUA. Mas isto quase não transparece no discurso dos           
pioneiros. Frota-Pessoa chega a afirmar que “o único lugar onde não teve            
nacionalismo foi no relacionamento com os projetos americanos. Nunca ouvi          
ninguém dizer isso que você está dizendo, é a primeira vez, desse professor             
de Goiás, que reforçava a dependência, ou dizer que era entreguismo, isso            
nunca passou pela cabeça de ninguém. Apesar de existir nacionalismo          
político violento, não houve resistência a essa aproximação.” (Frota-Pessoa,         
depoimento gravado, 1998) (LEMGRUBER, 1999, cap 2) 

Diante deste cenário, a principal contribuição dessa categoria inicial deste          

trabalho é desvelar algumas das ideias correntes no contexto histórico mundial e            

nacional sob os quais foram realizadas as ajudas externas que deram início ao             

campo de pesquisa em Ensino de Ciências no Brasil. A busca por hegemonia             

norte-americana durante a Guerra Fria e as ações tomadas nesse sentido sob a             

justificativa da teoria da modernização deram origem ao IBECC, ao transplante dos            

projetos de ensino de Ciências norte-americanos para o Brasil e às ajudas externas             

para a educação científica que são recorrentemente mencionados como decisivos          

para o início da área de Ensino de Ciências no Brasil. O culturalismo e a teoria da                 

modernização compunham o zeitgeist (espírito dos tempos) mundial nas décadas          

seguintes ao pós-guerra e, conforme mostrado anteriormente, tiveram enorme         

influência no pensamento social, na economia e na política brasileira. A área de             

Ensino de Ciências brasileira surge no contexto dessas ideias e por influência delas             

na medida em que o ensino de Ciências é associado à modernização e é fomentado               

por ajudas externas embasadas nessas ideias. 
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3.2 Ânsia de modernização nacional, sociologia da inautenticidade e o ensino           

de Ciências atrelado ao desenvolvimento nacional 

 

No pensamento social brasileiro, a questão da modernização adquire         

relevo antes da teoria da modernização ser idealizada nos EUA. Jessé Souza            

argumenta que o nosso processo de modernização se origina a partir da            

reeuropeização do Brasil, cujos os eventos deflagradores foram: o surgimento das           

primeiras cidades coloniais de expressão, a descoberta das minas e a consequente            

necessidade de vigilância e controle sobre a riqueza, a chegada da família real no              

Rio de Janeiro em 1808, a subsequente formação de um Estado nacional, a abertura              

dos portos com a consequente entrada da lógica de mercado capitalista e a             

introdução de valores ocidentais e europeus por meio das instituições do Estado e             

do mercado (SOUZA, 2017). Segundo Jessé Souza, o processo de modernização           

brasileiro tem início no começo do século XIX, principalmente no Rio de Janeiro, e a               

partir dessa época a modernização passa a ser uma ânsia nacional. Por meio do              

mercado capitalista e do estado centralizado, as duas instituições mais importantes           

das sociedades modernas, cria-se no Brasil uma lógica social nova com “novos            

hábitos, novos papéis sociais, novas profissões, e, ao fim e ao cabo, a construção              

de uma nova hierarquia social” (SOUZA, 2017, p. 58). 

A modernização e reeuropeização do Brasil liquidam o poder patriarcal e           

pessoal, existente até então, por meio da introdução do individualismo moral           

característico da modernidade (SOUZA, 2000). Passa a ser considerado “justo,          

legítimo ou valorável, no nosso país, apenas as premissas, comportamentos,          

atitudes, leis, enfim, projetos coletivos de toda sorte [...] justificáveis segundo as            

normas que regem o código valorativo do individualismo moral ocidental” (SOUZA,           

2000, p. 255). Os mecanismos de classificação e desclassificação sociais passam a            

ser impessoais, burgueses e abstratos, baseados no dinheiro e no conhecimento, ao            

invés de serem baseados no poder pessoal e patriarcal do senhor de terras e              

escravos (SOUZA, 2017). Foi apresentada anteriormente, a dinâmica social         

moderna estruturada pelos capitais econômico e cultural, assim como os          

mecanismos de hierarquização social baseados nos modernos valores da disciplina,          
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racionalidade, pensamento prospectivo e autocontrole, que regem a vida na nossa           

sociedade atual decorrente desse processo de modernização. O que nos interessa,           

nesse momento, é o argumento de que o processo de modernização e            

reeuropeização, iniciado no século XIX no nosso país, foi efetivo e desde então a              

modernização se tornou uma grande ânsia nacional. 

A partir daí o discurso modernizador se torna o “único discurso legítimo            

capaz de unir as vontades” (SOUZA, 2000, p. 255). Segundo Jessé Souza, “a             

palavra mágica da modernização vai ser o elemento galvanizador da sociedade           

como um todo em todas as suas esferas” (SOUZA, 2000, p. 255). Nossa ânsia de               

modernização se estende ao longo da nossa história e é até mesmo “estampada na              

bandeira da nação nas palavras ‘ordem e progresso’” (SOUZA, 2000, p. 251). No             

campo intelectual, a questão da modernização nacional também se torna central.           

Nossos sociólogos da linha patrimonialista, construíram aqui toda uma interpretação          

nacional envolta na questão da modernização do Brasil, antes da teoria da            

modernização norte-americana ter sido criada (SOUZA, 2015). Para os intérpretes          

sociais patrimonialistas, o nosso país não passou efetivamente por um processo de            

modernização e por isso continua até hoje sendo um país atrasado e patrimonialista.             

O principal argumento da teoria do patrimonialismo, é exatamente o de que a             

modernização do nosso país foi inautêntica devido “a herança ibérica que finca            

fundas raízes na nossa sociedade” (SOUZA, 2015, p. 53). A contestação da nossa             

modernização é a base da imagem de um Brasil pré-moderno, atrasado, patrimonial            

e personalista (SOUZA, 2015).  

As interpretações que veem a nossa modernização como inautêntica e          

superficial, são chamadas por Jessé Souza de “sociologia da inautenticidade”          

(SOUZA, 2000, p. 11). Sérgio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Roberto            

DaMatta são os principais representantes nacionais dessa interpretação, apontados         

por Jessé Souza. O autor critica veementemente essa linha de pensamento e            

apresenta inúmeros argumentos no intuito de mostrar que a sociologia da           

inautenticidade e sua ideia de um Brasil patrimonialista e pré-moderno não se            

sustentam intelectualmente. No entanto, o aspecto mais relevante da sociologia da           

inautenticidade, não é o seu lado teórico, mas os seus usos, influências e efeitos nos               
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campos político, econômico e social (SOUZA, 2015). Assim como a teoria da            

modernização norte-americana, a interpretação nacional do processo de        

modernização brasileiro teve influência fora do campo acadêmico (SOUZA, 2015). A           

ideia de que o Brasil não se modernizou efetivamente e principalmente a ideia de              

que nosso Estado é atrasado, corrupto e patrimonialista, foi transformada no grande            

problema nacional (SOUZA, 2000). A partir daí a questão do suposto atraso da             

nossa nação e principalmente do nosso Estado, em comparação com o mercado            

adquire centralidade na nossa política, economia e sociedade (SOUZA, 2000).  

A ânsia de modernização brasileira, já existente antes da criação da           

sociologia da inautenticidade, é reforçada sob o argumento de que o grande            

problema da nação é um suposto atraso. Esse discurso que cria uma imagem de              

Brasil atrasado conquista o imaginário social e vai conferir força aos discursos com             

foco em palavras como modernização, progresso e, a partir dos anos 50,            

desenvolvimento. Para o ensino de Ciências brasileiro, e para pesquisa sobre esse            

ensino, a ânsia nacional por modernização e a interpretação do Brasil pela            

sociologia da inautenticidade é relevante, na medida em que a partir de certo             

momento da história é feita uma associação entre a modernização nacional e o             

ensino de Ciências. Abrantes e Azevedo (2010) sinalizam algumas tentativas de           

associação entre o progresso nacional e a educação, principalmente a educação em            

Ciências, já nas décadas de 1920 e 1930, pelos intelectuais do movimento            

escolanovista: “O “entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico”         

caracterizaram a década de 1920, difundindo-se a ideologia de que a escolarização            

constituía o motor do progresso histórico brasileiro” (2010, p. 471). O sociólogo            

brasileiro Simon Schwartzman sintetiza as tentativas de aproximação entre         

modernização nacional e educação pelos pioneiros da Educação Nova da seguinte           

forma:  

Se o país pudesse reconhecer a importância da educação, os intelectuais -            
e especialmente os que trabalhavam no setor educacional - ocupariam o           
primeiro plano na vida nacional e, acreditavam, teriam a oportunidade de           
usar os meios a seu dispor para resolver os problemas do atraso, da             
pobreza, da ignorância e da falta de espírito público que prevaleciam no            
Brasil. [...] Para eles, parecia evidente que os problemas brasileiros          
começariam a ser resolvidos quando o sistema educacional se expandisse e           
modernizasse, tornando-se mais racional. (2015, p. 187-188) 
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Abrantes e Azevedo sinalizam ainda a influência de intelectuais advindos          

dos movimentos educacionais das décadas de 20 e 30 no IBECC, conforme pode             

ser notado nos trechos a seguir: 

É notável na estrutura organizacional do IBECC, desde a diretoria às           
diversas comissões, o predomínio de educadores e cientistas        
remanescentes do movimento reformista liderado pela ABE e pela ABC          26 27

durante a década de 1930. Esta influência se manifestaria sobremaneira no           
destino da instituição. (ABRANTES; AZEVEDO, 2010, p. 477) 

Segundo os autores, a influência das ideias e dos intelectuais escolanovistas:  

[...] contribuíram para a calorosa recepção da proposta da UNESCO de criar            
no Brasil uma comissão nacional com o propósito de promover a ciência, a             
cultura e a educação para o desenvolvimento econômico e social. Assim, o            
IBECC, que se instituiu enquanto tal, representou a confluência de diretrizes           
daquele organismo internacional, definidas desde sua constituição, em        
1945, com os interesses de educadores e cientistas locais. (ABRANTES;          
AZEVEDO, 2010, p. 474) 

Apesar das tentativas dos escolanovistas em fazerem a associação entre          

educação e modernização já no início do século XX, a vinculação efetiva entre             

modernização nacional e ensino de Ciências no imaginário social, ocorreu após a            

Segunda Guerra Mundial, quando a própria Ciência foi associada ao progresso das            

nações ao redor do mundo. A influência estrangeira de órgãos como a UNESCO, a              

USAID e as Fundações Ford e Rockefeller, que incentivaram a associação entre            

ciência e educação científica com o desenvolvimento nacional desempenharam um          

papel essencial nesse processo. Contudo, é preciso reconhecer que depois de feita            

essa associação foram os aspectos internos de interpretação nacional e de ênfase            

na questão da modernização que tornaram esse discurso tão influente. No Brasil a             

força do discurso de modernização tornava poderoso qualquer elemento associado          

a modernização. Não era por acaso que os intelectuais brasileiros tentaram associar            

educação e ciência ao desenvolvimento nacional muito antes desse discurso          

despontar fora do país. Quando essa associação finalmente ganha força no           

pós-guerra, cientistas e educadores nacionais enlaçam e propagam essa visão com           

vigor.  

26 Associação Brasileira de Educação, criada em 1924 no Rio de Janeiro. 
27 Academia Brasileira de Ciências, criada em 1916 no Rio de Janeiro 
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Por volta do início da década de 50, segundo a pesquisadora Mariana            

Cassab, as instituições recém-criadas ligadas a ciência, como CAPES , CNPQ e           28 29

SBPC “amplificaram discursos já circulantes que associavam de modo sistemático          30

educação, ciência e progresso” (2015, p. 22). Ainda segundo essa autora, os líderes             

do movimento renovador do ensino de Ciências, após os anos 50, afirmavam a             

“ciência como força social imprescindível de modernização da sociedade brasileira”          

(CASSAB, 2015, p. 25) e “ajustavam a possibilidade de desenvolvimento nacional à            

ampliação da cultura científica da população” (CASSAB, 2015, p. 25). De acordo            

com Ana Maria Fernandes, por volta dos anos 50, “[...] o desenvolvimento da ciência              

em geral era visto como uma trilha para o desenvolvimento do país e como o               

principal instrumento para superar o subdesenvolvimento e alcançar o progresso”          

(2000, p. 84). Conforme argumentado anteriormente, ideias não ficam restritas ao           

campo intelectual, elas geram efeitos práticos, ainda mais quando associadas a           

outras ideias que já conquistaram corações e mentes. Daí o interesse de            

educadores e pesquisadores brasileiros em associar o ensino e a Ciência ao já             

influente discurso de modernização nacional. Essa associação, devido ao poder da           

questão da modernização no Brasil, lhes conferiria prestígio, autoridade social e           

financiamentos nacionais.  

Referências ao discurso que associa a ciência e a educação científica ao            

progresso nacional aparecem em todos os textos da área de Ensino de Ciências             

selecionados para análise nesta pesquisa. Krasilchik, por exemplo, associa o início           

do IBECC às iniciativas de professores universitários nacionais que aspiravam a           

28 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundada em 1951 pelo              
governo desenvolvimentista de Getúlio Vargas para “garantir a existência de pessoal especializado            
‘em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos            
e privados’, em prol do desenvolvimento do país” (História e missão. CAPES. Disponível em              
<https://www.capes.gov.br/historia-e-missao> Acesso em novembro de 2019) 
29 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico (CNPQ) criado no início de 1951              
por Eurico Gaspar Dutra. A finalidade do CNPQ é “promover e fomentar o desenvolvimento científico               
e tecnológico do País e contribuir na formulação das políticas nacionais de ciência e tecnologia”               
(Centro de memória. CNPQ. Disponível em <http://centrodememoria.cnpq.br/Missao.html> Acesso        
em novembro de 2019) 
30 Sociedade para o Progresso da Ciência (SBPC) criada em 1948 aos moldes de outras sociedades                
científicas já existentes em um momento em que “as nações tomavam consciência da necessidade              
imprescindível de incentivar a ciência para promover o desenvolvimento social e econômico” (História.             
SBPC. Disponível em <http://portal.sbpcnet.org.br/a-sbpc/historico/historia/> Acesso em novembro de        
2019) 

https://www.capes.gov.br/historia-e-missao
http://centrodememoria.cnpq.br/Missao.html
http://portal.sbpcnet.org.br/a-sbpc/historico/historia/
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“melhoria do ensino das Ciências, de modo que se aprimorasse a qualidade do             

ensino superior e, em decorrência, este influísse no processo de desenvolvimento           

nacional” (1987, p. 8). Lorenz argumenta que o interesse do Brasil nos projetos             

norte-americanos “refletiu uma percepção maior do relacionamento do ensino de          

Ciências com o desenvolvimento nacional” (2008, p. 20). Abrantes e Azevedo           

apontam diferentes fontes de interesses na origem do IBECC destacando os           

interesses dos intelectuais nacionais que já propagavam a associação entre ensino           

de ciências e desenvolvimento nacional no início do século XX: 

As principais lideranças do IBECC buscaram um enraizamento social para a           
ciência, acreditando que o desenvolvimento nacional dependia não apenas         
de ações para a ampliação da cultura científica da população, mas de uma             
efetiva mudança no currículo escolar, de modo a incorporar o estudo das            
ciências aos diferentes níveis do sistema de ensino. Apesar de inovadoras,           
tais ideias, contudo, não constituíam propriamente uma novidade. Embora a          
oportunidade de sua institucionalização, representada pelo IBECC em São         
Paulo, tenha surgido com o projeto nacional-desenvolvimentista do        
pós-Guerra, a partir do qual se modificou a percepção pública sobre o valor             
social da ciência e da tecnologia como fatores de desenvolvimento          
econômico e social, estas ideias guardam continuidade com o ideário          
cultivado desde a década de 1920 por diversos segmentos da          
intelectualidade, notadamente educadores e cientistas. Sob tais condições,        
a proposta da UNESCO, baseada em preceitos universalistas da ciência, se           
viabilizaria ao assumir os significados a ela imputados pelos saberes e           
práticas locais. Trata-se, assim, de uma experiência reveladora das formas          
pelas quais se processa o intercâmbio internacional de práticas científicas e           
de seus valores sociais. (ABRANTES; AZEVEDO, 2010, p. 270) 

Falando ainda de intercâmbios de práticas e valores mencionadas pelos          

autores acima, é interessante notar o seguinte depoimento de Isaías Raw, um dos             

destacados líderes do IBECC: “Eu diria, sem modéstia, que as iniciativas do IBECC             

desencadearam a prioridade dada pela UNESCO e pela União Pan-americana para           

a importância do ensino de ciência como fator de desenvolvimento” (RAW, 2005, p.             

25 apud ABRANTES; AZEVEDO, 2010, p. 485). A partir desse depoimento é            

possível inferir que a ênfase nacional na questão do desenvolvimento interferiu até            

mesmo nos órgãos internacionais. Megid Neto também sinaliza o discurso          

desenvolvimentista na origem do IBECC, segundo ele: 

O IBECC, enquanto Comissão Nacional da Unesco no Brasil, foi criado em            
1946 logo após o fim da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de atuar              
em projetos de educação, ciência e cultura. A iniciativa surgiu de um            
contexto internacional que destaca cada vez mais o papel da ciência no            
desenvolvimento tecnológico e social das nações e foi encontrar em São           
Paulo, quando da criação da seção paulista do órgão, um debate presente            
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em torno do papel da ciência como instrumento de desenvolvimento          
nacional. (2014, p. 105) 

Apesar de ganhar força no final da Segunda Guerra Mundial esse           

discurso se propaga por décadas. Um dos entrevistados por Nardi apresenta essa            

associação sendo feita nos anos 60: 

Eu tenho a impressão que já nos anos 60, até como decorrência de uma              
visão de desenvolvimento nacional anterior, sobretudo dos anos 40 e 50... a            
idéia de desenvolvimento... tendo como uma de suas molas propulsoras a           
educação científica - o famoso dístico positivista “ciência e tecnologia” ...           
[...]... como “ordem e progresso”, ou, para não esquecer da ditadura,           
“segurança e desenvolvimento”... quer dizer, há uma... uma compreensão         
que, a meu ver [...] de que o desenvolvimento tecnológico, tem a ver com a               
educação, e, muito particular, com a educação científica. Então, já há uma...            
uma expectativa... mais ampla, de que Educação para a Ciência, seja...           
estratégico... estratégica pra... pensar a se desenvolver...[F9] (2005, p. 107) 

Lorenz, por sua vez, associa a percepção do ensino de ciências como fator decisivo              

para o progresso nacional com a iniciativa governamental de criar o Programa            

Nacional de Melhoria do Ensino (PREMEN) em 1972: 

Com a criação do PREMEN, a percepção do ensino de Ciências, como fator             
importante no desenvolvimento nacional, teve expressão numa política        
nacional, portanto, levando o país a possuir mais uma entidade que           
especializava na produção de materiais didáticos para o ensino de ciências.           
(2008, p. 18) 

Os programas governamentais de incentivo a pesquisa e ao ensino de           

ciências são, aliás, a segunda categoria de fatores decisivos para o surgimento da             

área mencionados pelos pesquisadores entrevistados por Nardi (2005). Esses         

programas foram criados sob o discurso desenvolvimentista principalmente nas         

décadas de 60 e 70 por órgãos como CAPES e CNPQ. Um dos professores de               

Química entrevistado por Nardi explica a importância desses incentivos         

governamentais para o surgimento da área: 

[...] Bom... no nosso país, tão carente de recursos, a consolidação - na             
minha opinião - a consolidação de qualquer idéia, ou de qualquer proposta,            
ela, só se concretiza com políticas específicas; geração espontânea, é muito           
difícil: você pode até ter; mas o processo é muito lento e muito presumístico.              
Quando o governo - ou algum órgão, ou alguma instituição - estabelece            
políticas específicas com financiamento, com critérios nós temos exemplos         
enormes nesse país, dos resultados que a gente tem tido [...] Então, você vê              
que, quando há um programa definido com metas e financiamento, nós           
conseguimos bons resultados. Eu acho que a peça fundamental foi isso: a            
existência de um programa para a formação de pessoas, fortalecimento de           
grupos emergentes; eu acho que isso é fundamental. [Q7] NARDI, 2005, p.            
115-116 
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A terceira categoria de fatores considerados essenciais para a         

constituição da área de Ensino de Ciências mencionados pelos pesquisadores          

pioneiros que Nardi entrevistou foi a categoria intitulada “Projeto         

CAPES/PADCT/SPEC”. Segundo Nardi (2005, p. 99), 

[...] a instituição do SPEC (Subprograma de Educação para a Ciência),           
iniciado no final da década de 1970, dentro do PADCT (Programa de Apoios             
ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico), é um dos fatores citados pela           
maioria dos entrevistados; há quase uma unanimidade em atribuir a este           
programa a nucleação dos grupos de pesquisa em ensino de Ciências que            
se consolidaram e foram responsáveis pela constituição da área e criação           
dos atuais programas de pós-graduação existentes no país. 

Embora os entrevistados não citem, o PADCT foi criado também sob uma ideologia             

desenvolvimentista nacional que percebia a ciência e a educação científica como           

essenciais ao progresso do país. Em sua dissertação sobre o PADCT a            

pesquisadora Barrella (1998) apresenta o programa como: 

[...] um instrumento da Política Científica e Tecnológica (PCT) brasileira          
destinado a atender grupos de pesquisas orientados à investigação de          
temas considerados prioritários para o desenvolvimento nacional. Foi        
concebido no ano de 1984, como uma iniciativa de caráter complementar           
àquelas que já estavam sendo desenvolvidas por agências de fomento          
pré-existentes: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e       
Tecnológico (CNPq), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível         
Superior (CAPES), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e         
Secretaria de Tecnologia Industrial do Ministério de Indústria e Comércio          
(STI/MIC). (p.1) 

Por fim, Krasilchik, sem especificar um período histórico, mas tendo          

anteriormente se referido aos 50 anos seguintes à 1950, afirma que “na medida em              

que a Ciência e a Tecnologia foram reconhecidas como essenciais no           

desenvolvimento econômico, cultural e social, o ensino das Ciências em todos os            

níveis foi também crescendo de importância” (2000, p. 85). 

A associação entre ensino de ciências e modernização nacional aparece          

inúmeras vezes nos textos de história da área, mas em nenhum momento o discurso              

de modernização nacional em si é colocado em pauta, mesmo a questão da             

modernização nacional estando no cerne da interpretação histórica dominante do          

Brasil feita pela sociologia da inautenticidade. Nesse sentido a principal contribuição           

dessa categoria foi mostrar a relação que se cria entre a interpretação histórica             

brasileira dominante que coloca um suposto atraso como principal problema          



 

 

70 

nacional e o discurso criador da área que associa o ensino de ciências a ânsia               

nacional de modernização fomentada pela sociologia da inautenticidade. 

 

3.3 Patrimonialismo, excepcionalidade paulista e a paulistanidade da história         

da pesquisa em ensino de Ciências 

 

A sociologia da inautenticidade contesta a reeuropeização e        

modernização do Brasil, mas abre uma importante exceção para São Paulo, que é             

percebido como um pioneiro solitário da modernização brasileira, uma espécie de           

“massachusetts tropical” (SOUZA, 2009, p. 65). Jessé Souza chama de “mito São            

Paulo” ao conjunto de ideias que atribuem a esse Estado uma excepcionalidade no             

processo de modernização nacional. Segundo a sociologia da inautenticidade, São          

Paulo foi “esquecido” pelo poder político português e “por conta disso, pode            

desenvolver um padrão “americano” de socialização” (SOUZA, 2000, p. 181). Nessa           

corrente de pensamento é feita uma “assimilação do bandeirante paulista ao           

pioneiro protestante americano” (SOUZA, 2009, p. 65). São Paulo é assim           

aproximado com os EUA e colocado como exemplo para o resto da nação (SOUZA,              

2009). Além do esquecimento político português e da similaridade com os EUA, São             

Paulo também teria supostamente se modernizado graças a imigração de          

camponeses europeus (SOUZA, 2000). 

As críticas ao “mito São Paulo” são muitas. Para começar a própria            

sociologia da inautenticidade ancorada no patrimonialismo não se sustenta,         

conforme mostrado anteriormente por meio dos argumentos de Jessé Souza. Além           

disso, diversos autores criticam a tentativa de aproximação dos bandeirantes          

paulistas com os pioneiros americanos. Nas palavras de Vianna Moog: “[...] nisto de             

emprestar ao bandeirante atributo que ele nunca teve, o paulista de quatrocentos            

anos é um perfeito ianque. [...] se para magnificá-lo for preciso torcer a história ele a                

torcerá” (MOOG, 1973, p. 172). Segundo Jessé Souza, também não é verdade que             

São Paulo se desenvolveu graças a um esquecimento político do Estado, pelo            

contrário, sua indústria floresceu “à sombra do Estado” (SOUZA, 2009, p. 67).            
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Ademais, é incoerente negar a modernização e reeuropeização do Brasil com a            

chegada de toda a coroa portuguesa e das instituições modernas mais importantes            

num momento, para no momento seguinte atribuir um papel modernizante de           

destaque à chegada de camponeses europeus despossuídos (SOUZA, 2000). Por          

fim, também parece incoerente afirmar que o Brasil é pré-moderno devido a relações             

personalistas e corruptas e afirmar que São Paulo é diferenciado e moderno quando             

“sua corrupção política em nenhuma medida é menor que em outros lugares do             

Brasil” (SOUZA, 2009, p. 67).  

Apesar de todas as críticas o mito da excepcionalidade paulista teve e            

ainda tem influência cultural, econômica e política assim como a sociologia da            

inautenticidade e a ideia de patrimonialismo ao qual está ligado. Ambos surgem,            

aliás, para servir a fins políticos e econômicos. Segundo Jessé Souza, “a sociologia             

da inautenticidade do processo de modernização brasileiro articula soluções e          

problemas que formam um sistema” (SOUZA, 2000, p. 207). Enquanto os nossos            

problemas são o atraso, a corrupção e o patrimonialismo do resto do país, a solução               

é a “sãopaulização” do Brasil. Assim “[...] numa linha que vai de Sérgio Buarque até               

Raymundo Faoro e deste a Simon Schwartzman, podemos perceber [...] uma           

“saopaulização” do Brasil como uma espécie de “programa político” dos teóricos do            

patrimonialismo” (SOUZA, 2000, p. 181). A ideia central dos teóricos do           

patrimonialismo é diminuir ao máximo o papel do Estado e delegar ao mercado o              

processo de modernização nacional, tal como supostamente ocorreu em São Paulo.           

De acordo com Jessé Souza, esse plano político foi construído no contexto da             

década de 30 para servir aos interesses da elite financeira paulista “como discurso             

legitimador para a reconquista do poder político perdido” (SOUZA, 2009, p. 65).            

Essas ideias buscavam embasar teoricamente os anseios da elite paulista de           

transformar sua hegemonia econômica em hegemonia econômica, política e cultural          

(SOUZA, 2009). 

A Universidade de São Paulo (USP) é criada nesse contexto pela elite            

financeira de São Paulo para servir de polo de produção e difusão de ideias              

alinhadas ao patrimonialismo, ao “mito São Paulo” e a um liberalismo conservador            

que em última instância defendia a “liberdade de saquear a sociedade [...] para o              
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bolso da elite” (SOUZA, 2017, p. 112). Segundo Jessé Souza, a USP foi pensada              

para ser “a base simbólica, uma espécie de think tank gigantesco, do liberalismo             

brasileiro a partir de então” (SOUZA, 2017 p. 131). Ela deveria servir como centro de               

produção de ideias liberais e de formação dos filhos da elite e de uma classe média                

alinhada aos ideais paulistanos (SOUZA, 2017). Simon Schwartzman escritor do          

livro São Paulo e o Estado nacional e apontado por Jessé Souza como um dos               

intelectuais alinhados a ideia da excepcionalidade paulista narra de maneira notável           

a criação da USP no seu livro Um espaço para a ciência . Segundo Schwartzman a               

nova universidade foi pensada para “ser a melhor reação dos paulistas à sua derrota              

militar em 1932” (2015, p. 219) e destinava-se a “criar uma nova elite que assumisse               

a liderança do país, superando o atraso e levando São Paulo de volta ao lugar que                

merecia como o estado líder da federação” (2015, p. 220).  

Schwartzman afirma que “a criação da Universidade de São Paulo em           

1934, foi o acontecimento mais importante na história da ciência e da educação no              

Brasil” (SCHWARTZMAN, 2015, p. 217). Ele atribui essa importância a dois fatores,            

um desses fatores foi a abertura de um espaço para a ciência na nova instituição e o                 

outro foi o fato dessa instituição receber “mais recursos do que os recebidos por              

qualquer outra instituição similar em todo o país” (SCHWARTZMAN, 2015, p. 231).            

Além dos recursos do próprio estado de São Paulo, diversos campos de pesquisas             

da USP receberam financiamento extra por meio de ajudas externas. Segundo           

Marinho (2001) a “[...] Universidade de São Paulo (USP) foi, nas primeiras décadas             

de sua existência, um espaço propício para a atuação de atores identificados com o              

modelo de filantropia científica norte-americano" (p. 2). Os recursos financeiros          

advindos da filantropia científica norte-americana, destinados para São Paulo, foram          

muito maiores do que os destinados para qualquer outro estado do país e a “[...]               

opção por São Paulo em detrimento, por exemplo, do Rio de janeiro, foi uma decisão               

objetiva” (MARINHO, 2001, p.152). 

A intenção paulistana de se aproximar dos EUA, possibilitou o          

estabelecimento de relações mais próximas entre os interlocutores paulistas e          

norte-americanos (MARINHO, 2001). Além disso, em São Paulo “[...] a estrutura de            

poder - político e econômico - mostravam-se, naquelas circunstâncias, capaz de           
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responder mais prontamente às exigências colocadas” (MARINHO, 2001, p. 154).          

Diversas contrapartidas eram exigidas pelas agências norte-americanas antes da         

concessão de recursos para garantir resultados a longo prazo para os seus            

financiamentos. A Fundação Rockefeller, por exemplo, exigiu que a USP          

implantasse “tempo integral e dedicação exclusiva para os professores universitários          

que desenvolviam pesquisas, muitos deles bolsistas que, financiados pela fundação,          

tiveram parte da formação feita nos EUA” (MARINHO, 2001, p. 154). São Paulo,             31

com os seus grandiosos objetivos para a USP, implementou o tempo integral e a              

dedicação exclusiva antes de qualquer outro estado . 32

O papel de liderança e excelência pensado para a USP pela elite            

financeira paulista possibilitou que nela surgissem e crescessem inúmeros campos          

de pesquisas e esse foi o caso da área de Ensino de Ciências brasileira. Os textos                

selecionados para análise nesta pesquisa ao tratarem do início da área falam sobre             

o IBECC especificando sua seção paulista ligada à USP. Megid Neto (2015), por             

exemplo, situa “os primórdios do campo de Pesquisa em Educação em Ciências no             

Brasil na década de 1950, a partir da criação da Seção São Paulo do Instituto               

Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC)” (p. 105). A opção da seção             

paulistana de focar no ensino de ciências, enquanto que a seção carioca mantinha             

um programa mais vasto de atuação na educação e na cultura, naturalmente é uma              

das explicações para os textos da área focarem na seção São Paulo (SP) do IBECC.               

Entretanto a quantidade de investimentos recebida pelo IBECC de SP, por meio do             

31 Apesar do termo filantropia científica, os recursos doados não tinham caráter desinteressado e a               
lógica de resultados que elegeu São Paulo como destino privilegiado dos recursos é assumida              
plenamente por Harry Miller (H. M.), um dos diretores da Fundação Rockefeller: 
GEDEC: Do you have conscience that you were helping the best part but not the worst? 
H. M: Because that was the tradition of the Foundation. In Europe we searched for the very best                  
people. 
GEDEC: Then you gave money to the rich. 
H. M: To the intellectually rich. 
GEDEC: The University of São Paulo was rich. 
H. M: No doubt. (MARINHO, 2001, p. 154) 
32 Outro depoimento elucidador é o do Físico Leite Lopes sobre porque a USP adquiriu caráter                
pioneiro: “[...] na Universidade de São Paulo, primeiro, o Estado é rico. A coisa é menos complicada,                 
depende da Secretaria de Educação. Deram sempre, tradicionalmente, mais dinheiro, não sei. ‘São             
Paulo é São Paulo, não há quem possa parar São Paulo’, é o que os paulistas diziam” (MARINHO,                  
2001 p. 156) 
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estado e de instituições estrangeiras que elegeram SP como destino prioritário de            

doações, não pode ser ignorada como fator decisivo nesse processo.  

Segundo Lorenz, o apoio financeiro recebido pela seção paulista do          

IBECC “[...] contribuiu para os primeiros sucessos do IBECC em prol da melhoria do              

ensino de Ciências, principalmente em São Paulo.” (2008, p. 16). O IBECC-SP se             

beneficiou do seu vínculo com a USP e com o estado de SP de inúmeras maneiras,                

a começar pelos excepcionais investimentos estrangeiros direcionados para SP. No          

entanto a própria USP e o estado de SP direcionaram recursos para o IBECC-SP              

como pode ser notado nos trechos a seguir:  

A partir de 1955, o governo de São Paulo, por influência do secretário             
Estadual de Educação, Alípio Correia Neto, professor da Faculdade de          
Medicina e reitor da USP, concedeu subvenções ao IBECC, além de um            
orçamento de cerca de US$ 2 mil anuais (RAW, 1970, p. 32 apud             
ABRANTES; AZEVEDO, 2010, p. 481) 

Para atender à demanda crescente de kits e de outros materiais, o IBECC             
transferiu suas instalações do 4º andar da Faculdade de Medicina para um            
barracão cedido pelo Fundo de Construção da Universidade de São Paulo           
(FUNDUSP), que permitiria uma substancial ampliação das atividades de         
produção e de treinamento de professores. Mantendo a integração com a           
USP, considerada indispensável por Raw, o IBECC, por meio de um acordo            
firmado em 1959 com a Faculdade de Medicina, utilizaria o terreno por dez             
anos, comprometendo-se, em contrapartida, a fabricar e a prover a          
manutenção de instrumentos e equipamentos de que a Faculdade         
necessitava (ABRANTES; AZEVEDO, 2010, p. 482)  

O estado de São Paulo não só financiou a construção de projetos pelo             

IBECC como posteriormente comprou os materiais produzidos: 

Não demorou muito até que o governo estadual de São Paulo reconhecesse            
o valor dos kits e os adquirisse para, depois, doá-los a colégios estaduais.             
Ao mesmo tempo, o IBECC colocou o material à venda ao público por             
preços módicos. Assim, enquanto o estado de São Paulo garantiu a           
utilização dos kits nas escolas, o IBECC, simultaneamente, proporcionou         
aos alunos a oportunidade de disporem, em suas próprias casas, de um            
"laboratório experimental" de química. (LORENZ; BARRA,1986, p. 1972) 

Vinculado ao IBECC-SP surgem a Fundação Brasileira de Ensino de          

Ciências (FUNBEC) e o Centro de Treinamento de Professores de Ciências de São             

Paulo (CECISP), duas instituições também comumente citadas pela área ao falar           

sobre o seu início. Apesar de terem sido criados outros cinco centros de ciências ao               

redor do país, o CECISP é singularmente citado pela área como pode ser notado              

nessa fala de Krasilchik: 
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Muitos trabalhos esparsos de iniciativas de docentes isolados ou em grupos           
passaram a se concentrar no IBECC e depois em instituições dele derivadas            
– Funbec e Cecisp –, que, com o apoio do Ministério da Educação, das              
Fundações Ford e Rockefeller e da União Panamericana, promoveram         
intensos programas para a renovação do ensino de Ciências (KRASILCHIK,          
2000, p. 91) 

Um dos pesquisadores entrevistados por Nardi (2005) também evidencia         

a importância desses três órgãos paulistas ao falar sobre os marcos que deram             

origem à área: 

Mas eu sinto que, por algumas evidências bastante fortes, que é... esse            
núcleo de São Paulo, essas três instituições sediadas no mesmo lugar           
[IBEEC, FUNBEC e CECISP], com o aporte muito forte de verbas           
internacionais, com um grupo de especialistas das várias áreas de          
conteúdos que compõem a chamada Ciências, né? A vinda dos projetos, as            
traduções e adaptações, as discussões que começaram a se estabelecer lá,           
na década dos anos 70 começou a aparecer a geração dos projetos            
nacionais, né? Um dos primeiros foi o “Ciência integrada pra primeira série            
do segundo grau”, coordenada pela Myriam [Krasilchik], não é? ... [...]......o           
próprio CECISP fez o primeiro simpósio nacional sobre pesquisa, acho que           
em Ensino de Ciências ... [...] ... não sei se foi 72, 73... [G1] (NARDI, 2005,                
p. 107) 

Ao longo de toda a narrativa histórica da área, os fatores considerados            

importantes para o seu surgimento e posterior consolidação são relacionados com a            

USP e com SP. As primeiras revistas de divulgação de pesquisas da área surgem              

em SP, são elas: a revista Cultus (do IBECC-SP), a Revista de Ensino de Ciências               

(da FUNBEC), a Revista de Ensino de Física (criada no IFUSP), e , como exceção, o                

Caderno Catarinense de Ensino de Física (da Universidade Federal de Santa           

Catarina) (NARDI, 2005). Os primeiros congressos sobre Ensino de Ciências          

ocorrem majoritariamente em SP, como é o caso do I SNEF - Simpósio Nacional de               

Ensino de Física (USP – 1970), do I ENEQ – Encontro Nacional de Ensino de               

Química (UNICAMP – 1982), do I EPEB - Encontro “Perspectivas do Ensino de             

Biologia” (USP – 1982) e do I ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em              

Educação em Ciências (Águas de Lindóia (SP) – 1997). Alguns dos grupos pioneiros             

de pesquisas específicas da área tem início em SP (NARDI, 2005). E por fim,              

também é em SP que surgem os primeiros programas de pós-graduação específicos            

da área de ensino de ciências, fator considerado decisivo para a consolidação da             

área.  
33

33 Nesse ponto é importante ressaltar que o primeiro Programa de Pós-Graduação em Ensino de               
Ciências brasileiro foi o Mestrado em Ensino de Ciências da USP, criado em 1973, um programa                
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Os trechos a seguir, majoritariamente retirados dos depoimentos dos         

pesquisadores pioneiros entrevistados por Nardi (2005), ajudam a ter uma dimensão           

do quanto a consolidação da área está ligada a pessoas e instituições paulistas,             

principalmente a USP: 

Há muito intercâmbio, por exemplo, com a FUNBEC, o CECISP, Instituto de            
Física da USP que, pra mim, foi o pioneiro mesmo dentro de uma unidade              
específica da Universidade, não é? O primeiro, mesmo, a constituir um           
grupo lá dentro, embora não tivessem uma identificação institucional clara,          
na época - não sei como é que evoluiu a questão - é um grupo, mas, eles se                  
constituíram numa referência nacional na década de 70 [G1] (NARDI, 2005,           
p. 127) 

[...] deixa, eu, falar uma outra coisa que, eu, acho que é interessante.             
Naquela época... eu acho ainda antes de 1970... nós implantamos aqui, o            
seminário semanal de Ensino de Física, sobre Ensino de Física. E, desde            
então, ele existe todas as semanas, não é... com altos e baixos, e lá vai               
ele... nunca deixou de existir. E eu... o que eu tenho muito orgulho, é que o                
seminário de Ensino de Física de São Paulo é mais antigo do que o de Paris                
e deve ser do que de em muitos outros países...[F4] (NARDI, 2005, p. 132) 

Mas, a minha percepção é que... no Brasil, o início da pós-graduação em             
ensino de Física com o Ernesto Hamburger, em São Paulo, nos anos 70...             
que coloca, nos termos contemporâneos - e pesquisa praticamente é          
sinônimo do que se faz num espaço de pós-graduação - é o que dá,              
digamos, a partida formal a isso como área de investigação. [F9] (NARDI,            
2005, p. 114) 

[...] área de Ensino de Física na USP de São Paulo, que foi a semente de                
toda a... o crescimento da área no Brasil, certo? [F10] (NARDI, 2005, p. 129) 

O primeiro programa de mestrado em ensino de Ciências interunidades que           
subsiste até hoje foi instalado na Universidade de São Paulo, em que a             
partir dessa iniciativa formaram-se grupos de ensino nos Institutos de Física           
e Química, além do desenvolvimento de uma área temática de Ensino de            
Ciências e Matemática para mestrado e doutorado na Faculdade de          
Educação. (KRASILCHIK, 2000, p. 92) 

A origem e consolidação da área está associada aos investimentos          

paulistas recebidos em um contexto decisivo de disputa por hegemonia política e            

cultural no Brasil. No entanto, nos textos de história da área selecionados para essa              

pesquisa, não foram encontradas referências a disputa no contexto nacional ou           

estadual paulista que deram início a USP e a todas as outras iniciativas a ela ligadas                

interunidades entre o Instituto de Física e a Faculdade de Educação da USP. Atualmente o Programa                
tem também o Curso de Doutorado e agrega, além do Instituto de Física e Faculdade de Educação, o                  
Instituto de Química e o Instituto de Biociências. Também é preciso ressaltar que, embora não fosse                
um Programa de Pós-Graduação específico da área de Ensino de Ciências, desde 1971 existia uma               
linha de pesquisa em “Ensino de Física” dentro do Programa de Pós-Graduação em Física do               
Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
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que possibilitaram que a área surgisse e se consolidasse. Nesse sentido, a            

contribuição dessa categoria é mostrar as relações da história da área com a disputa              

pela hegemonia cultural e narrativa histórica do nosso país que levou a elite             

paulistana criar a USP e investir no campo acadêmico.  

 

3.4 O acordo antipopular da elite com a classe média e a área de Ensino de                

Ciências 

 

O Brasil adentra o século XX tendo sido o último país da América a abolir               

a escravidão e mantendo ainda as posições polares escravagistas dos grandes           

proprietários de terras e dos ex-escravos miseráveis recém libertos (SOUZA, 2017).           

Nas posições intermediárias se encontravam uma classe trabalhadora precária no          

campo e na cidade e uma classe média moderna originada a partir da             

reeroupeização brasileira que veio valorizar o conhecimento necessário ao mercado          

e ao Estado (SOUZA, 2017). No início do século XX o país ainda era firmemente               

ancorado na lavoura e o processo de industrialização era incipiente. Mudar esse            

cenário não era interesse da elite financeira herdeira dos senhores de escravos e             

grande proprietária de terras (SOUZA, 2017). No entanto, essa elite perde o poder             

político na década de 1930, e com o advento do Estado Novo, o país entra com                

vigor no processo de industrialização. Getúlio Vargas elabora políticas de          

industrialização, cria o setor I da economia, constrói estatais de pesquisas e            

planejamento e fornece proteção aos trabalhadores industriais por meio da          

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (SOUZA, 2017). Com esse plano de ação             

Vargas conquista como bases de apoio a classe trabalhadora urbana e o nascente             

setor industrial.  

A elite financeira paulista vai se contrapor a Vargas por meio do            

aliciamento da classe média (SOUZA, 2017). A partir desse momento a classe            

média passa a ser vista pela elite como setor decisivo da nação que precisa ser               

conquistado pelo convencimento e não simplesmente dominado pela força e pelo           

chicote usado contra os mais pobres (SOUZA, 2017). Segundo Jessé Souza “os            
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novos tempos exigiam mudanças na forma de dominação elitista da violência física            

das terras aumentadas por assassinatos e das eleições fraudadas” (SOUZA, 2017,           

p. 113) e “a reprodução da dominação econômica passa a exigir mais que a mera               

coação física, que se torna crescentemente ilegítima se aplicada aos “homens de            

bem” como a classe média se percebia” (SOUZA, 2017, p. 113). A elite financeira vai               

aliciar a classe média por meio da manipulação da esfera pública feita pelos grandes              

jornais da qual era dona e, sobretudo, pela criação da maior universidade do país, a               

USP.  

Enquanto discurso, será propagado o enaltecimento do mercado e a          

demonização da política e do Estado por meio dos argumentos do patrimonialismo,            

da corrupção e do populismo que a partir de então serão usados contra governos              

ligados a setores populares. Nesse momento da nossa história surge o que Jessé             

Souza denomina de “pacto antipopular da elite com a classe média” (SOUZA, 2017,             

p. 107). Um pacto em que a classe média fornece base popular para o discurso e                

projeto de país excludente da elite e em troca pode se distinguir das classes              

populares pelo acesso diferencial ao conhecimento e a bens de consumo que a elite              

concederá a ela (SOUZA, 2015). Além dos aspectos práticos, o pacto antipopular da             

elite com a classe média também fornece uma justificação moral para a classe             

média, pois essa classe gosta de se considerar o bastião da moralidade e o discurso               

do patrimonialismo permite que ela se sinta moralmente bem ao se declarar            

anticorrupção mesmo quando apoia e se beneficia de uma imoral exclusão e            

exploração social (SOUZA, 2015).  

A criação da USP é decisiva nesse processo. Ela é criada para servir de              

centro de produção de ideias liberais, de formação dos filhos da elite e, com relação               

a classe média, ela serviria a dupla função de alinhamento intelectual dessa classe             

aos ideais paulistanos e de responder aos anseios sociais e profissionais da classe             

média por formação universitária (SOUZA, 2017). Segundo Jessé Souza, o que           

estava em jogo era “a captura agora intelectual e simbólica da classe média letrada”              

(SOUZA, 2015, p. 131). Fundada em janeiro de 1934, a Faculdade de Filosofia,             
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Ciências e Letras (FFCL) foi pensada para ser o sustentáculo desse projeto, seu             34

núcleo produtor de ideias liberais e difusor ideológico. Segundo Simon Schwartzman           

(2015) “[...] os paulistas falavam de sua universidade, mas a maior parte dos seus              

esforços estava dirigida para criar a nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras”             

(p. 223). A Faculdade de Filosofia, segundo Schwartzman (2015), foi pensada para            

ter uma separação rígida com o Instituto de Educação e assim formar            

exclusivamente cientistas sociais e naturais. 

No entanto “[...] a nova faculdade pouco significava para os jovens            

paulistas que terminavam o curso secundário, e menos ainda para os filhos das             

famílias importantes de São Paulo, que aspiravam a uma profissão de prestígio”            

(SCHWARTZMAN, 2015, p. 228). O número de matrículas para a nova Faculdade            

era mínimo e “a solução foi receber os estudantes que se inscreviam no Instituto de               

Educação (que tinha Fernando de Azevedo como diretor), concedendo-lhes         

inscrição provisória na nova faculdade” (SCHWARTZMAN, 2015, p. 228). Segundo          

Schwartzman, a Faculdade de Filosofia, no entanto, “continuou sendo uma escola           

para a formação de professores” (2015, p. 230). Seus estudantes, na maioria            

mulheres, vinham das pequenas cidades do interior do estado ou eram filhos de             

imigrantes recentes (SCHWARTZMAN, 2015). Para Schwartzman (2015) esse        

padrão de recrutamento inesperado acabou, entretanto, se tornando uma benção,          

pois segundo ele:  

Os cientistas raramente são recrutados no topo da hierarquia social, onde o            
poder e o dinheiro são muito mais fáceis de conseguir. Para as mulheres e              
os filhos dos imigrantes, e para as pessoas do povo que procuravam a nova              
instituição, muitas vezes sonhando com pouco mais do que um futuro           
emprego como professor, a ciência se tornou subitamente uma nova visão           
do mundo, que muitos adotaram com entusiasmo. (p. 231) 

Essa direção tomada pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da           

USP fez com que ela se aproximasse de uma classe média letrada nascente, que              

posteriormente encabeçaria inúmeras áreas de pesquisas científicas e educacionais.         

Nenhum dos textos selecionados sobre a história da área de Ensino de Ciências             

apresenta uma relação dos pioneiros da área e sua origem social e acadêmica. No              

34 Alguns dos cursos que tiveram origem na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) se                
desmembraram dela e atualmente ela é denominada como Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências              
Humanas (FFLCH). 
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entanto, pela própria origem da área no contexto de SP e da USP, pode-se inferir               

que a maior parte dos profissionais que deram origem a essa área iniciaram sua              

trajetória acadêmica no contexto da Faculdade de Filosofia da USP e possuíam uma             

origem social similar à descrita por Schwartzman ao tratar dos alunos das primeiras             

turmas da FFCL.  

Por pressão da classe média, inúmeras outras faculdades similares foram          

criadas no interior do estado de SP. Abrantes e Azevedo atribuem parte do sucesso              

do IBECC-SP justamente a esse aspecto, já que o instituto buscou se aproximar dos              

profissionais formados nessas faculdades e estes o forneciam uma base de apoio.            

Segundo os autores, uma das circunstâncias que favoreceram o IBECC-SP foi:  

[...] a expansão notável de profissionais formados pelas faculdades de          
filosofia, criadas a partir de meados dos anos 1930 e nas quais se             
estabeleceram departamentos específicos para o ensino de ciências, que se          
propunham a formar professores para o ensino secundário, preparar novas          
gerações de cientistas e promover a pesquisa científica exclusivamente         
teórica ou experimental. A expansão desses estabelecimentos de ensino         
nas universidades nas décadas seguintes – em 1968, apenas no estado de            
São Paulo, funcionavam 41 faculdades de filosofia, com uma população          
estudantil de aproximadamente 27 mil alunos (Pastore, 1971, p. 99) –           35

correspondeu em larga medida às expectativas sociais e profissionais de          
uma classe média em processo de formação, oriunda, de modo significativo,           
dos grupos de imigração recente. (ABRANTES; AZEVEDO, 2010, p. 485) 

Já foi mostrado anteriormente que a origem da área ocorre em São Paulo             

no contexto de altos investimentos feitos pela elite paulistana, na tentativa de            

conquistar a hegemonia política e cultural do país. O que se quis argumentar aqui é               

que essa mesma origem também se insere num contexto de redesenho do papel da              

classe média por meio de um pacto antipopular da elite com a classe média. No               

entanto esse pacto afetará mais fortemente o ensino de ciências e a área de              

pesquisa sobre esse ensino algumas décadas depois, no contexto de consolidação           

da área. 

Algumas décadas após o início do pacto antipopular da elite com a classe             

média, os discursos da corrupção estatal e principalmente do populismo associado           

ao comunismo, servem para embasar um golpe contra o Estado com amplo apoio da              

classe média (SOUZA, 2017). O golpe de 1964 impede que necessárias reformas de             

35 PASTORE, J. O Ensino Superior em São Paulo: aspectos quantitativos e qualitativos de sua 
expansão. São Paulo: Editora Nacional/Instituto de Pesquisas Econômicas, 1971. 
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base sejam feitas no país e “realiza na prática o acordo antipopular da elite e da                

classe média ao levar ao paroxismo a constituição de uma sociedade baseada no             

mais completo apartheid de classes” (SOUZA, 2017, p. 143). Segundo Jessé Souza,            

“todos os serviços, inclusive os do Estado, passam a institucionalizar e separar a             

escola de classe média da escola dos pobres, hospital da classe média e hospital              

para pobres, bairros de classe média e bairros para pobres, e assim por diante”              

(SOUZA, 2017, p. 143). Para satisfação da classe média, as vagas nas            

universidades aumentam assim como os empregos em funções administrativas, de          

supervisão, controle, amparo legal e planejamento (SOUZA, 2017). No entanto, é           

preciso mencionar que também é nesse período histórico que a classe média se             

estratifica e surge o seu setor mais crítico, com um capital cultural mais literário, que               

irá se opor a ditadura (SOUZA, 2017). 

O regime militar age de acordo com projeto da elite e promove uma             

deterioração da escola pública, que passava a atender gradativamente setores          

populares. Essa deterioração promove a proletarização dos professores, por meio          

de arrocho salarial, das inúmeras concessões de abertura de cursos de licenciatura            

em faculdades privadas de qualidade duvidosa e da instituição de licenciaturas           

aligeiradas que significou não só o empobrecimento econômico e cultural dos           

professores, mas também a perda de status e valorização social (FERREIRA;           

BITTAR, 2006). Segundo Ferreira Jr. e Bittar, pesquisadores do campo de História            

social, a partir desse momento teve início “a construção da nova identidade social do              

professorado do ensino básico, ou seja, a de um profissional da educação            

submetido às mesmas contradições socioeconômicas que determinavam a        

existência material dos trabalhadores” (2006, p. 1167). Ao depredar a escola pública,            

a ditadura prejudica o ensino de Ciências brasileiro assim como todas as demais             

áreas curriculares da educação escolar. 

Por outro lado, a ditadura procurou gerar benefícios para a classe média e             

favoreceu, de maneira excepcional, um setor específico dela, o dos pesquisadores e            

cientistas. Falaremos mais detalhadamente sobre a ditadura militar e sua relação           

com a ciência na categoria seguinte. O que nos interessa agora é entender que a               

ditadura militar seguiu o pacto antipopular que já vinha sendo delineado desde a             
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década de 1930 e, ao mesmo tempo que adotou medidas antipopulares para os             

pobres, procurou agradar a classe média. Uma das formas encontradas pela           

ditadura para se manter nas boas graças da classe média, foi o incentivo para a               

ciência e a pesquisa. Por meio desses incentivos, surgem inúmeros programas de            

pós-graduação, inclusive os primeiros da área de Ensino de Ciências, fator           

considerado essencial para a consolidação da área.  

Em seu livro de 1987, Krasilchik praticamente descreve ambos os eventos           

relevantes desse período para o ensino de ciências brasileiro. No trecho a seguir a              

autora relata a depreciação do ensino público no momento da sua expansão para a              

classe trabalhadora e o processo de surgimento de duas escolas distintas para as             

classes populares e a classe média anteriormente mencionado por Jessé Souza: 

A expansão dos sistemas educativos propõe o aparente dilema da          
qualidade versus quantidade. Na verdade, trata-se de questionar os novos          
fins da educação e, em decorrência, da educação científica. No Brasil, o            
período é caracterizado pela promulgação da Lei nº 5.692/71, que afeta           
profundamente vários aspectos do sistema educacional. A escola        
secundária deve servir agora não mais à formação do futuro cientista           
ou profissional liberal [classe média], mas principalmente ao        
trabalhador, peça essencial para responder às demandas do        
desenvolvimento. Nesse processo, apesar do texto da lei valorizar as          
disciplinas científicas, na prática, ao contrário elas foram profundamente         
atingidas. O currículo foi atravancado por disciplinas chamadas        
instrumentais ou profissionalizantes, o que determinou a fragmentação e,         
em alguns casos, o esfacelamento das disciplinas científicas, sem que          
houvesse um correspondente benefício na formação profissional. O curso         
secundário perdeu a identidade e uma das conseqüências foi a          
desvalorização da escola pública, pois instituições privadas resistiram        
às mudanças, burlando a lei e mantendo as características da educação           
propedêutica. Assim, uma anomalia já de longa data instalada no sistema,           
os "cursinhos" preparatórios para o exame vestibular, começaram a se          
ampliar e passaram a oferecer cursos regulares de 1º e 2º Graus,            
mantendo as suas características de escola preocupada apenas com a          
transmissão de informações e reforçando o ensino, como exigiam as provas           
para entrada na universidade. Então, se em um plano havia esforços para            
mudanças, em outro esse esforço fora anulado por forças muito poderosas:           
a legislação em vigor, os precários cursos de formação de professores           
que colocavam no mercado profissionais despreparados e       
incompetentes. Estes, por sua vez, dependiam de livros-texto, em sua          
maioria de má qualidade, pois deviam servir para suprir a incapacidade dos            
docentes, assim como as suas péssimas condições de trabalho.         
(KRASILCHIK, 1987, p. 18, grifos nossos) 

Paralelamente a autora fala da valorização da ciência e do apoio do            

regime militar para centros de ciências e universidades e descreve a criação do             
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PREMEM durante a ditadura, um dos programas governamentais considerados         

importantes para a consolidação da área. Segundo a autora: 

O governo federal continuou o seu apoio ao ensino de Ciências, agora por             
meio do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino (PREMEN) criado em            
1972, e que patrocinou inúmeros projetos em instituições como os Centros           
de Ciências e Universidades. (KRASILCHIK, 1987, p. 18) 

A autora percebe uma incoerência nos fatos relacionados ao ensino de           

ciências nesse período: 

A lei na sua letra, e os profissionais da área, dizem que as disciplinas              
científicas devem servir para formar o indivíduo com espírito crítico e           
capacidade de refletir e especular sobre o que vê. No entanto, de fato, nem              
o sistema e nem os educadores, na realidade da sala de aula, procuram             
desenvolver as qualidades que explicitamente são aceitas como válidas e          
desejáveis. Este tipo de incoerência repete-se ao longo do período          
analisado e caracteriza uma das dificuldades da transformação no processo          
educacional. (KRASILCHIK, 1987, p. 18) 

A principal contribuição dessa categoria é mostrar que, embora esses          

importantes eventos pareçam incoerentes, eles fazem parte de um projeto político           

consciente delineado décadas antes. Um projeto excludente resultante de um pacto           

antipopular entre elite e classe média que determinaria inúmeros outros          

acontecimentos decisivos na história nacional, incluindo os relativos ao ensino de           

ciências e a área de Ensino de Ciências, tanto no momento do seu surgimento em               

SP, quanto no momento da sua institucionalização. O investimento na ciência e na             

pesquisa, incluindo a área de Ensino de Ciências, para agradar a classe média e a               

depreciação da escola pública e consequentemente do ensino de ciências, no           

momento em que a classe trabalhadora entra na escola não foram, portanto,            

atitudes incoerentes se olhadas do ponto de vista do pacto antipopular da elite com              

a classe média. 

 

3.5 A necessidade de legitimidade da ditadura militar, os incentivos para a            

ciência e a institucionalização da área 

 

A narrativa histórica e a memória da ditadura militar brasileira estão em            

acirrada disputa no momento atual. Em 2014, quando o golpe de 1964 completava             
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50 anos, foi entregue à presidenta Dilma Rousseff o relatório sobre a ditadura             

elaborado pela Comissão Nacional da Verdade (CNV). Essa comissão tinha o           

objetivo de apurar os crimes da ditadura e escrever, pela primeira vez, uma narrativa              

oficial sobre o período. No entanto, o relatório dessa comissão, escrito sob um             

governo de esquerda presidido por uma ex-guerrilheira presa e torturada na           

ditadura, estava muito longe de colocar um fim na disputa pela narrativa histórica e a               

memória deste período. Pelo contrário, o relatório e a comissão pareceram aumentar            

a disputa. Segundo Joffily (2018), foi altamente simbólica “a diferença entre a pompa             

da cerimônia de criação da CNV, em 2012, com a presença de todos os              

ex-presidentes vivos pós-ditadura, assinalando uma política de Estado de revisão do           

passado recente e a tímida entrega do relatório final, dois anos depois” (p. 234).              

Emblemático do acirramento dessa disputa também é o fato do presidente atual ser             

um militar da reserva que ganhou notoriedade, enquanto ainda era deputado, por,            

durante a sessão de votação para a abertura do impeachment contra a presidenta             

Dilma, exaltar o torturador dela perante todo o congresso e a nação, que assistia ao               

vivo.  

O historiador brasileiro Marcos Napolitano, em seu livro 1964: História do           

Regime Militar Brasileiro, lançado em 2014, afirma que, ao longo dos governos Lula             

e Dilma, a disputa pela narrativa histórica da ditadura sofreu um acirramento            

gerando fissuras crescentes na memória hegemônica existente até então .         36

Analisando os discursos ventilados nas proximidades dos aniversários do golpe em           

1994, 2004 e 2014, a pesquisadora Mariana Joffily (2018) também constatou que            

houve um acirramento pela disputa da memória durante os governos de esquerda e             

36 Sobre a relação entre História e memória, Marcos Napolitano (2015) afirma que “História e                
memória se confundem e entram em choque ao falar sobre um mesmo passado, sobretudo quando               
há processos políticos que ainda estão em jogo e quando muitos dos protagonistas de ontem ainda                
estão vivos e atuantes.” (p. 10). Citando o trabalho de Meneses (MENESES, Ulpiano T. Bezerra. A                
história, cativa da memória? Para um mapeamento da memória no campo das Ciências Sociais.              
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 34, p. 9-23, 1992.), Napolitano (2015)               
também afirma que “A relação entre memória e história [...] não é uma equação simples, na qual dois                  
conjuntos bem delimitados de elementos se tangenciam em pontos específicos. Embora não se             
confundam, posto que memória é, fundamentalmente, uma construção cultural livre, enquanto a            
história é operação intelectual enquadrada em convenções científicas, as duas frequentemente se            
embaralham (MENESES, 1992). O problema da “verdade” que, em princípio, poderia ser utilizado             
como o delimitador entre história e memória, tampouco é um demarcador de fronteiras entre as duas.                
Nem a história é uma ponte direta para “aquilo que realmente aconteceu” como sonhavam os pais                
fundadores da disciplina no século XIX, nem a memória é, necessariamente, uma ficção imaginativa              
sem nenhum compromisso com o real.” (p. 10-11) 
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que essa disputa recrudesceu grandemente após o golpe de 2016. Segundo Joffily            

(2018), a conjuntura do golpe de 2016 faz parte de certas “conjunturas nas quais as               

pontes com determinados momentos históricos são reabertas, estabelecendo como         

mandato a inquirição das experiências passadas na busca de dar inteligibilidade ao            

presente” (p. 243). De acordo com a autora, o “golpe parlamentar – e também              

midiático e jurídico – sofrido pela presidenta Dilma Rousseff, em abril de 2016             

suscitou uma série de comparações com o golpe de 1964” (JOFFILY, 2018,  p. 242).  

Com base nos pontos de disputas dos discursos já existentes e nos            

discursos ventilados nos momentos recentes, Joffily (2018) também apontou alguns          

aspectos da memória e da história do golpe e da ditadura que estão sendo              

acirrados. Segundo ela, 

A discussão sobre o caráter militar ou civil-militar do golpe e da ditadura [...]              
tende a ser retomado em um contexto em que o golpe contra os anseios              
reformistas populares ocorreu novamente, em 2016, por meio de uma          
aliança entre o Congresso, a grande mídia, empresários e o Judiciário,           
porém sem participação dos militares. [...] A conjuntura atual possivelmente          
estimule uma reflexão referente à atuação das esquerdas nos anos 1960, à            
luz da experiência de governo dos anos 2000 e suas consequências           
posteriores no Brasil e na América Latina. [...] A memória da ditadura como             
período de exceção, para o qual nos voltamos ao denunciar autoritarismos e            
arbitrariedades, tende nesse momento a ser repensada, com vistas a          
apreciar a ditadura como mais um episódio de uma longa tradição de            
exclusão social e política de setores populares. (JOFFILY, 2018, p. 242-243) 

Nenhum desses pontos de disputas são novos na batalha pela memória           

do golpe de 1964 e a ditadura que se seguiu. O que a autora sinaliza é um                 

recrudescimento pela disputa já existentes desses pontos. Para entender melhor as           

questões em disputa é preciso conhecer tanto a memória hegemônica, quanto as            

críticas que se faz a ela. Em sua obra Napolitano (2014, 2015, 2016) aborda a               

questão da construção da história e da memória sobre a ditadura. Segundo            

Napolitano (2014), o discurso que se tornou a memória hegemônica atual sobre o             

golpe de 1964 e a ditadura que se seguiu foi criado nos tempos da ditadura, mas é                 

contrário ao regime militar. Os militares, vitoriosos nas armas e na política perderam             

a batalha da memória, pois se voltaram contra eles as elites econômica e social, ou               

seja, os proprietários dos meios de comunicação, os jornalistas, os artistas e os             

intelectuais, em suma, os responsáveis pela propagação e construção simbólica e           

discursiva (NAPOLITANO, 2014).  
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Segundo Napolitano (2014), os golpistas civis que pediram e apoiaram o           

golpe em 1964 tinham em mente um “golpe cirúrgico”, que retirasse o presidente             

João Goulart do poder e logo em seguida entregasse o poder para as forças civis de                

direita que o apoiaram. Quando, em 1968, fica clara as intenções dos militares de              

permanecerem no governo, as dissidências se iniciam. Nos anos 70, a elite            

econômica rompe com os militares, criticando o estatismo do regime (NAPOLITANO,           

2014). A classe média segue a elite quando se tem o fim do milagre econômico e o                 

início da política de “distensão e abertura”, em que os militares passam a guiar a               

ditadura para o seu fim negociado e gradualmente colocam fim a censura, dando             

início às críticas jornalísticas, artísticas e intelectuais ao regime (NAPOLITANO,          

2014). Nesse momento, o discurso liberal, que se tornaria a memória hegemônica, já             

estava pronto e convergia elementos do liberalismo com a crítica de esquerda.  

Essa convergência improvável, segundo Napolitano (2014), funcionou       

para os liberais “como álibi para eximirem-se das responsabilidades históricas na           

construção de um regime autoritário e violento” (p. 285) e para a esquerda funcionou              

“dentro da estratégia de ‘ocupar espaços’, denunciar e deslegitimar a ditadura” (p.            

285). Nesse discurso, a crítica a ditadura foi feita de maneira seletiva            

concentrando-se em deslegitimar a ditadura, as torturas e os crimes cometidos após            

o AI-5 , no entanto, não radicalizou a crítica aos golpistas de 1964, fazendo parecer              37

que a culpa pelo golpe era do radicalismos de alguns setores da esquerda e da               

direita, assim: 

[...] o radicalismo dos reformistas de esquerda foi responsável pela crise do            
governo Goulart, que perdeu o seu espaço de negociação institucional.          
Igualmente, o radicalismo da “linha dura” militar e da guerrilha de esquerda            
em 1968 foram os responsáveis pela crise que fez mergulhar o país nos             
“anos de chumbo”. Trata-se, pois, de uma versão brasileira da “teoria dos            
dois demônios” que vitimou a sociedade inocente e fez com que os ideais             
moderados e democratizantes de 1964 fossem deturpados. Não é difícil          
imaginar que, ao rejeitar os radicalismos da extrema direita e da extrema            
esquerda, essa memória atribui responsabilidades morais idênticas para        
atores politicamente assimétricos, motivados por valores completamente       
diferentes. [...] A condenação da linha dura e da guerrilha, por vias e             
motivos diferentes, é o cerne dessa memória que pretendia reconciliar o           
Brasil pós-anistia. O preço a pagar era o perdão e o esquecimento. Perdão             

37 Ato institucional número 5. Os atos institucionais foram normas de natureza constitucional             
expedidas entre 1964 e 1969 pelos governos militares que se sucederam após o golpe de 1964. (Atos                 
institucionais, Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil.           
Disponível em: <https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/atos-institucionais>   
Acesso em Janeiro de 2020) 
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não apenas para os torturadores, a “tigrada” supostamente sem controle          
que defendeu o regime, mas também para a juventude equivocada da           
guerrilha. Se os primeiros eram vistos como psicopatas e os segundos           
como idealistas, as diferenças paravam por aí, na lógica liberal. O resultado            
político produzido por ambos fora desastroso e arrastara a sociedade para a            
cisão, estimulada pelo clima de “Guerra Fria”. (NAPOLITANO, 2014, p.          
287-288) 

Segundo Napolitano (2014), apesar de incorporar elementos da cultura de          

esquerda, a memória hegemônica atual é fundamentalmente liberal e “auto-absolveu          

os próprios liberais que protagonizaram o liberticídio de 1964 – na imprensa, nas             

associações de classe, nos partidos políticos –, culpando a incompetência de           

Goulart e a demagogia de esquerda pelo golpe” (p. 289). Entra aqui um dos              

principais pontos em disputa sobre a interpretação do golpe e da ditadura. Pelo             

discurso liberal, o golpe de 1964 foi movido pelo medo do comunismo estimulado             

pelo clima da Guerra Fria e pela irresponsabilidade da esquerda e de João Goulart.              

As partes que se contrapõem a essa visão percebem o golpe de 1964 como              

resultado de um golpismo de longa data na nossa história e o anticomunismo como              

a desculpa da vez, um ponto de união entre golpistas. Apesar da grande mídia              

veicular somente o discurso liberal, existem historiadores que dão suporte para           

ambas as interpretações.  

Entre os autores que dão suporte à narrativa liberal se encontra Argelina            

Figueiredo, que, em seu livro Democracia ou Reformas? (1993), defende a tese de             

que as reformas de base, propostas pela esquerda no contexto anterior ao golpe de              

1964, eram muito radicais e a esquerda tentaria fazer tais reformas às custas da              

democracia. Segundo ela, nos anos anteriores ao golpe de 1964 “democracia e            

reformas eram percebidas como objetivos políticos conflitantes” (FIGUEIREDO,        

2014, p. 60). A autora suporta a tese dos dois demônios e atribui peso igual à                

suposta radicalidade da esquerda em defender as reformas de base e à radicalidade             

da direita que efetivamente realizou o golpe. Elio Gaspari também alinha-se à            

narrativa liberal e, em seu livro A ditadura envergonhada, afirma que a “árvore do              

regime estava caindo, tratava-se de empurrá-la para a direita ou para a esquerda”             

(2002a, p. 52). Marco Antônio Villa, por sua vez, relativiza o golpismo de 1964 e se                

alinha com o discurso liberal de criticar a ditadura após o AI-5 afirmando que “Não é                

possível chamar de ditadura o período 1964-1968 (até o AI-5), com toda a             
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movimentação político-cultural que havia no país” (2014). Nessa interpretação o AI-1          

, o AI-2 , o AI-3 e o AI-4 , são perdoáveis, não configuraram uma ditadura,              38 39 40 41

foram motivados devido às ações radicais da esquerda e a ditadura só começou             

mesmo em 1968, após o AI-5 , quando os militares não devolveram o poder aos              42

liberais e desvirtuam os projetos de 1964, se radicalizando como a esquerda. 

Apesar da memória hegemônica criada pelos liberais, criticar a ditadura, a           

homenagem de Jair Bolsonaro a um torturador da ditadura em rede nacional expôs             

uma rachadura nessa memória. Segundo Joffily (2018), o crescimento das forças de            

esquerda na década de 2010 fez o conservadorismo brasileiro mostrar os dentes e             

os “discursos da extrema direita antes recolhidos a determinados nichos, passaram           

a expandir sua área de atuação” (p. 235). Em 2009, o jornal Folha de S.Paulo, por                

38 Ato institucional número 1, publicado em 9 de abril de 1964: modificou a Constituição do Brasil de                  
1946 quanto à eleição, ao mandato e aos poderes do Presidente da República. Estabeleceu eleições               
indiretas para a presidência e vice-presidência da República elegendo Castelo Branco para            
presidente no dia seguinte. Conferiu aos Comandantes-em-chefe das Forças Armadas o poder de             
suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos, excluída a apreciação judicial desses            
atos. No dia seguinte, 10 de abril, a junta militar divulgou a primeira lista dos atingidos pelo AI-1,                  
composta de 102 nomes. Foram cassados os mandatos de 41 deputados federais e suspensos os               
direitos políticos de várias personalidades de destaque na vida nacional. Até o fim do ano de 1964                 
listas sucessivas impuseram punições diversas a cerca de 3.500 pessoas. (Atos institucionais, Centro             
de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Disponível em:           
<https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/atos-institucionais> Acesso em Janeiro    
de 2020) 
39 Ato institucional número 2, publicado em 27 de outubro de 1965: decretou o fim do sufrágio                 
universal direto para a eleição presidencial estabelecendo indefinidamente a eleição indireta para a             
presidência da República. Dissolveu todos os partidos políticos então existentes. Aumentou o número             
de ministros do STF de 11 para 16 para garantir ao governo a maioria neste tribunal e obscurecer a                   
distinção entre justiça ordinária e justiça revolucionária. Também possibilitou ao presidente decretar            
estado de sítio por 180 dias sem consulta prévia ao Congresso, ordenar a intervenção federal nos                
estados, decretar o recesso do Congresso e demitir funcionários civis e militares “incompatíveis com              
a revolução”, além de emitir atos complementares e baixar decretos-leis sobre “assuntos de             
segurança nacional”. (ibidem) 
40 Ato institucional número 3, publicado em 5 de fevereiro de 1966: decretou o fim do sufrágio                 
universal direto para a eleição de governadores, vice-governadores e prefeitos estabelecendo           
eleições indiretas feitas por assembléias estaduais nas quais, previamente, inúmeros mandatos foram            
cassados como forma de garantir a eleição de aliados do governo. (ibidem) 
41 Ato institucional número 4, publicado em 7 de dezembro de 1966: convocou o congresso para                
discutir, votar e promulgar uma nova constituição sob um regime de trabalho acelerado. A nova               
constituição deveria incorporar todos os elementos permanentes dos atos institucionais e           
complementares, bem como os diversos decretos e leis promulgados a partir de 1964. Ela foi               
promulgada em 24 de janeiro de 1967, sem que fosse considerada a maior parte das emendas                
propostas pelo Congresso. (ibidem) 
42 Ato institucional número 5, publicado em 13 de dezembro de 1968: autorizou o presidente da                 
República a decretar o recesso do Congresso Nacional e de outros órgãos legislativos, a intervir nos                
estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, a cassar mandatos eletivos, a              
suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer cidadão, a decretar o confisco de “bens de                 
todos quantos tenham enriquecido ilicitamente” e a suspender a garantia de habeas-corpus.(ibidem) 

https://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/atos-institucionais
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meio de um editorial, referiu-se à ditadura brasileira como “ditabranda” . Na época a             43

fala suscitou muitas críticas e o jornalista Fernando de Barros e Silva publicou uma              

responta em que criticou a atenuação da ditadura e afirmou que o “mundo mudou              

um bocado, mas ‘ditabranda’ é demais” (BARROS, 2009). Infelizmente não era           

demais para o conservadorismo brasileiro que foi gradativamente crescendo graças          

a falta de uma memória radicalmente contra o golpe e a ditadura e que criticasse               

também o papel dos liberais e da sociedade no golpe de 1964.  

As falas de Bolsonaro, um oficial de baixa patente (capitão), expõe           

também uma divisão entre os militares ou um novo discurso por parte dos militares.              

O discurso que os militares veicularam após a ditadura se aproxima do discurso             

liberal sobre 1964 e justificava o golpe com o discurso da necessidade de garantir a               

segurança nacional frente ao perigo comunista, mas se separa do discurso liberal            

sobre o resto do período minimizando, quando não negando, as denúncias de            

crimes e ressaltando o desenvolvimento nacional, o milagre econômico, o combate à            

corrupção e demais supostas benesses do regime . Ao contrário de Bolsonaro, os            44

militares do alto escalão do exército, que exerceram o poder durante a ditadura,             

sempre procuraram negar as denúncias de tortura e demais crimes cometidos           

(GASPARI, 2002b). A negação da tortura e a divisão entre o alto escalão do exército               

e os oficiais de baixa patente, que realizavam a tortura, pode ser percebida na fala               

do ex-presidente e general de exército João Baptista Figueiredo, em 1996: “Se            

houve a tortura no regime militar, ela foi feita pelo pessoal de baixo, porque não               

acredito que um general fosse capaz de uma coisa tão suja, não aceito isso”              

(GASPARI, 2002b, p. 23) . 45

O referencial teórico principal deste trabalho, Jessé Souza, e o historiador           

Marcos Napolitano são dois dos intelectuais que se contrapõem à narrativa liberal            

sobre o golpe de 1964 e a ditadura. Napolitano percebe o viés anticomunista como              

um elo entre os diversos grupos golpistas existentes em 1964, que se aproveitaram             

do quadro geral da Guerra Fria para dar novo sentido a um conservadorismo             

43 LIMITES a Chávez. Folha de S.Paulo, 17 fev. 2009. 
44 Para saber mais sobre a narrativa dos militares sobre o golpe e a ditadura ver a obra do político,                    
militar e intelectual Jarbas Passarinho. 
45 Entrevista de João Baptista Figueiredo, O Estado de S. Paulo, 23 de dezembro de 1996. 
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nacional de longa data. Napolitano (2014) defende a posição de em 1964 houve um              

golpe de Estado e que este foi “resultado de uma ampla coalizão civil-militar,             

conservadora e antirreformista, cujas origens estão muito além das reações aos           

eventuais erros e acertos de Jango ” (p. 11). Segundo Napolitano (2014), o quadro             46

geral da Guerra Fria “incrementou os conflitos internos da sociedade brasileira,           

alimentando velhas posições conservadoras com novas bandeiras do        

anticomunismo” (p. 11). No entanto o golpe não ocorreu pelo medo do comunismo             

ou da suposta radicalidade da esquerda, “o golpe foi o resultado de uma profunda              

divisão na sociedade brasileira, marcada pelo embate de projetos distintos de país,            

os quais faziam leituras diferenciadas do que deveria ser o processo de            

modernização e de reformas sociais” (NAPOLITANO, 2014, p. 10).  

Jessé Souza atribui o golpe de 1964 ao golpismo da elite econômica            

brasileira, antiestatal e antipopular, que, usando o discurso patrimonialista e          

enfocando ora o populismo ora a corrupção, golpeou a democracia sempre que “o             

sufrágio universal conseguiu colocar no poder líderes identificados com as classes           

populares” (SOUZA, 2015, p. 256). Nessa visão, o golpismo de 1964 contra Goulart             

é o mesmo que levou Vargas ao suicídio em 1954 e que derrubou Dilma em 2016, o                 

que muda é a ênfase na corrupção ou no populismo (esse último transformado em              

anticomunismo em 1964). A crítica de Jessé Souza atinge ainda a classe média,             

vista por ele como cúmplice da elite tanto em 1964 quando em 2016. Segundo Jessé               

Souza (2017), a classe média brasileira é majoritariamente antidemocrática e          

antipopular, explora os mais pobres, mas tende a ver o mal sempre “fora de si               

mesma” e se imagina o bastião da moral por sempre se posicionar contra governos              

populistas e corruptos quando a mídia a conclama a fazê-lo a mando da elite. 

A crítica de Jessé Souza atinge um outro grande ponto de disputa sobre a              

ditadura, o papel da sociedade civil. O discurso liberal, que se tornou memória             

hegemônica, criou a imagem de uma ‘sociedade vítima’ e resistente à ditadura e             

assim gerou um grande atrativo para a classe média e os demais setores sociais              

que apoiaram o golpe de 1964 (GROPPO, 2015). Segundo Napolitano (2014), o            

discurso liberal que tornou a sociedade antítese dos grupos de poder no Estado teve              

46 apelido do então presidente João Goulart. 
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sucesso em impedir a conquista de corações e mentes pelos ideólogos do regime             

militar, relegando a legitimação simbólica da ditadura às benesses materiais que ela            

conseguisse distribuir entre as classes médias e ao empresariado. A consagração           

do discurso da sociedade vítima permitiu que a parcela da sociedade que apoiou o              

golpe em 1964 não precisasse assumir sua parte da responsabilidade pelo golpe e             

pela ditadura militar.  

Ao contrário, por exemplo, do caso alemão, em que foi feita uma crítica             

contundente à sociedade e aos valores que permitiram a ascensão do nazismo, no             

Brasil, os partidários do discurso liberal afirmam que “aqueles que aplaudiam e            

festejavam a vitória da ‘revolução pela ordem’ não tinham como saber o que             

sucederia nos anos seguintes” (FERREIRA; GOMES, 2014, p. 16). Segundo o           

pesquisador André Bonsanto Dias (2018) o discurso liberal escolheu demonizar a           

ditadura e se furtou a reconhecer a construção social do regime. A falta de uma               

memória crítica ao papel social no golpe de 1964 pode ser notada nas             

manifestações contra o governo Dilma em que inúmeros brasileiros saíram nas ruas            

pedindo um novo golpe. Também pode ser na eleição de um presidente que algum              

tempo depois de exaltar um torturador afirmou que “o erro da ditadura foi torturar e               

não matar” .  47

Além da sociedade civil, o golpe militar brasileiro teve também outro           

sustentáculo determinante, conforme assinala o historiador Carlos Fico (2018): a          

ingerência norte-americana no quadro da guerra fria, conforme a sua Doutrina de            

Segurança Nacional. As origens da ingerência norte-americana no Brasil remontam          

à Segunda Guerra Mundial, período histórico em que a América Latina, e em             

especial o Brasil, foram alvos de grande interesse da parte dos EUA. O esforço de               

guerra norte-americano exigia um amplo controle do atlântico-sul a fim de garantir a             

segurança das embarcações aliadas, que por ali transitavam carregadas de          

suprimentos, face aos temíveis submarinos alemães. Sendo a costa do nordeste           

brasileiro a área continental mais próxima do Norte da África, este território era             

visado pelos norte-americanos como o ponto de partida para o cerco ao Africa Korps              

de Erwin Rommel (operação iniciada em 1942). Por isso, por bem ou por mal, os               

47Ver:  https://revistaforum.com.br/noticias/jair-bolsonaro-erro-da-ditadura-foi-torturar-e-nao-matar/ 

https://revistaforum.com.br/noticias/jair-bolsonaro-erro-da-ditadura-foi-torturar-e-nao-matar/
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EUA exigiam dispor de bases militares no nordeste brasileiro. Chegaram mesmo a            

tramar uma invasão; por fim, Getúlio Vargas concordou em atender às suas            

demandas. Bastava aos EUA, em suas exigências do Brasil, a cessão temporária de             

parte de seu território para a instalação das bases, no entanto, Getúlio Vargas             

ofereceu-lhes mais: a participação direta do país no conflito com o envio de uma              

força expedicionária, no intuito de obter um lugar de destaque para o Brasil na              

ordem mundial do pós-guerra, além do auxílio nos projetos de industrialização e            

siderurgia nacionais (FICO, 2018, p. 55).  

Depois de 1945, o Brasil, bem como o resto da América Latina, caiu em              

importância para os EUA, agora focados na reestruturação da Europa e do leste             

asiático com o Plano Marshall . Apesar disso, a exportação de produtos culturais            

para a propagação do American way of life e a venda de armamentos             

norte-americanos continuou a fluir para a região, mas, desta vez, dentro de um             

contexto de contenção direta de uma possível conquista ideológica ou agressão           

direta soviética no despontar da guerra fria. A Revolução Cubana, em 1959,            

mostrou-lhes, contudo, que o mero envio de equipamentos militares e ajuda           

financeira era insatisfatório para o objetivo de evitar a propagação do comunismo.            

“Desperdiçaram-se” dezenas de milhões de dólares entregues a Cuba e aos seus            

militares, posto que tal ajuda foi incapaz de impedir a vitória de um punhado de               

guerrilheiros sobre um exército regular. Graças ao triunfo revolucionário de Fidel           

Castro em Cuba, a América Latina deixa de ser um teatro secundário volta ao cerne               

das preocupações do Pentágono (FICO, 2018).  

Os EUA deparam-se com o desafio de lidar com um continente pobre e             

subdesenvolvido - a área mais perigosa do mundo, no dizer de Kennedy - que há               

décadas lhes enxerga como um entrave imperialista. Em contrapartida, a URSS,           

liderada por Nikita Khruchtchev e sua chamada política de convivência tolerante com            

o Ocidente, começava a angariar uma crescente simpatia na região com a sua             

política de fomento a governos progressistas e desenvolvimentistas (FICO, 2018, p.           

57). Diante de tal cenário, os EUA tomam para si a dupla missão de incentivar tanto                

o combate à pobreza em seu “quintal” latinoamericano (tida como a causadora dos             
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anseios revolucionários), por meio da Aliança para o Progresso e a Usaid (U.S.             48

Agency for International Development ), quanto a homogeneização ideológica dos         

militares destes países, que deveriam ficar de prontidão para aventuras autoritárias           

destinadas a prevenir o surgimento de “novas Cubas”. Uma gama de treinamentos            

de contra-insurgência foi oferecida a militares latino americanos em unidades nos           

EUA e na Escola das Américas, no Panamá (FERNANDES, 2009, p. 837).  

No entanto, os compromissos ideológicos com o desenvolvimento, a         

modernização e o ideário democrático (em contraposição a ditadura do proletariado           

ou do partido comunista), propagados até então e reafirmados na Aliança para o             

Progresso, foram postos de escanteio ante a crença de que a democracia era frágil              

e vulnerável frente a um inimigo da envergadura do comunismo internacional, capaz            

de se infiltrar até mesmo em vertentes políticas progressistas antes insuspeitas.           

Segundo Ribeiro (2006) “Um conjunto de autores ligados à escola da           

“modernização” e com amplo acesso aos círculos do poder nos EUA abandonaria o             

ideal democrático da modernização em favor de uma política mais voltada para            

estabilidade e a ordem” (p. 166). Nessa nova ideologia, às forças armadas “não             

cabia mais a missão de defender o hemisfério ocidental, mas pesava principalmente            

o trabalho de fortalecimento das funções administrativas, da governabilidade, da          

segurança interna, da ordem, e mesmo o desenvolvimento econômico” (RIBEIRO,          

2006, p. 166).  

Em sua atuação na América Latina o presidente norte-americano Lyndon          

Johnson (1963 - 1964) valeu-se também da “Doutrina Mann” (oriunda de seu            

conselheiro para assuntos latinos, Thomas C. Mann), de caráter intervencionista e           

desestabilizante quanto à política externa. Seu princípio era o de não questionar a             

natureza dos regimes recebedores de assistência financeira ou militar, por mais           

48 Segundo Tota (2005) a Aliança para Progresso foi uma das medidas adotadas pelos EUA no                
enfrentamento do perigo comunista na América latina e nasceu “oficialmente no Encontro            
Extraordinário do Conselho Econômico e Social Inter-Americano, realizado em Punta del Este, no             
Uruguai, no período de 5 a 17 de agosto de 1961, a Aliança para o Progresso pretendia ajudar a                   
acelerar o desenvolvimento econômico na América Latina. Na tentativa de garantir o            
estabelecimento de governos plenamente democráticos foi produzida uma carta de intenções que            
propunha uma série de melhorias na distribuição de renda do continente latino-americano, insistia             
quanto a necessidade de uma reforma agrária e enfatizava a urgência do planejamento econômico e               
social.” (TOTA, 2005, p. 120) 
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ditatorial e violador dos direitos humanos que fosse, desde que estivessem em            

sintonia com o macartismo oficial de Washington (FICO, 2008). Pela sua expressão            

econômica e geográfica, o Brasil era visto pelos norte-americanos como decisivo           

para o destino da América latina. Na percepção dos EUA, o caminho que o Brasil               

tomasse seria seguido pelos países vizinhos em um efeito dominó, o que            

aparentemente ocorreu, pois o golpe militar de 1964 no Brasil inaugurou um “novo             

tipo de governo” e foi sucedido por inúmeros outros golpes militares em países da              

América latina.  

O governo do presidente João Goulart era visto como uma ameaça aos            

interesses norte-americanos, pois estes, após a Revolução Cubana de 1959,          

acreditavam que um governo de esquerda seria a porta aberta para uma tomada             

gradual do poder pelos comunistas (a teoria da “infiltração comunista”), que dariam            

ensejo a uma radicalização cada vez maior até levar à ruptura com os EUA e à                

adesão ao bloco soviético (RAPOPORT, LAUFER, 2000). O embaixador da Casa           

Branca no Brasil, Lincoln Gordon, também aventou a possibilidade de Goulart           

encaminhar o país para os rumos de uma “ditadura peronista”, aos moldes do             

populismo argentino, o que, na visão geopolítica norte-americana, seria igualmente          

desastroso (FICO, 2009). Tais opiniões dos norte-americanos eram compartilhadas         

por parte dos militares brasileiros como, por exemplo, o general Golbery do Couto e              

Silva, que em uma carta a Castello Branco, argumentou que o brizolismo, o             

comunismo internacional e o peronismo estavam de mãos dadas (GASPARI,          

2002a). 

No contexto maniqueísta da Guerra Fria, os EUA tramam, em 1963, a            

Operação Brother Sam , desenhando planos de contingência para cenários         

hipotéticos de crise, prevendo o envio de uma força-tarefa naval para o auxílios aos              

revoltosos, o que viria de fato a ocorrer no âmbito do golpe militar de 1964. No                

entanto, a poderosa Quarta Frota deslocada para a costa brasileira não precisou ser             

usada, pois o golpe havia sido bem sucedido internamente, e as manobras militares             

norte-americanas na costa brasileira foram disfarçadas como treinamento        

(GASPARI, 2002a). Nesse ponto é importante destacar que, embora existissem          

planos norte-americanos bem elaborados de intervenção militar no Brasil os          
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brasileiros só tomaram conhecimento desses planos anos depois e conforme          

argumenta Gaspari (2002a) “Apesar do poderio militar mobilizado pelo governo          

americano e do significado que ele traria caso viesse a ser conhecido, nenhum             

brasileiro, civil ou militar, participou da deposição de João Goulart porque os Estados             

Unidos a desejavam” (p. 101).  

Após o golpe o governo norte-americano transformou o Brasil no seu           

principal beneficiário financeiro no continente Americano até o final da década e o             

Brasil tornou-se “o mais flagrante caso em que os EUA empregaram sua ajuda             

externa para fomentar a economia de um país cujo sistema político estava em pleno              

contraste com o modelo democrático” (RIBEIRO, 2006, p. 166). Militarmente as           

relações amigáveis entre o alto escalão do exército brasileiro e os militares            

norte-americanos mantidas desde a Segunda Guerra Mundial foram reforçadas         

durante a Guerra Fria pela ideologia anticomunista que ambos compartilhavam. A           

consonância de interesses anticomunistas entre as Forças Armadas brasileiras e os           

EUA encontrou vazão na Escola Superior de Guerra (ESG), fundada em 1949. A             

inspiração da ESG era o National War College norte-americano, com o qual o             

brasileiros tiveram contato no âmbito da participação de FEB dentro do 5º Exército             

norte-americano na Segunda Guerra Mundial (OLIVEIRA, 2010, p. 175).  

Os traços doutrinários estruturantes propagados pela ESG eram        

sintetizados na Doutrina de Segurança Nacional (DSN) que englobava: “o          

anticomunismo, a defesa dos valores ocidentais, a percepção da ameaça interna, a            

idéia de construção da nação, a ênfase no desenvolvimento econômico e a defesa             

de uma abordagem onde o desenvolvimento era causa e resultado da segurança            

nacional” (RIBEIRO, 2006, p. 168). Da ESG proveio, por exemplo, o general Golbery             

do Couto e Silva, o maior expoente doutrinário e teórico do golpismo militar brasileiro              

(sintetizado em sua obra Geopolítica do Brasil) e posteriormente da chamada “linha            

dura” do regime, além de ter sido o fundador o Serviço Nacional de Informações              

(SNI), órgão maior de espionagem e vigilância contra a sociedade civil (GASPARI,            

2002a). 

Assim que tomam o poder, os militares se legitimam com o argumento da             

segurança nacional (FERNANDES, 2001). No entanto, para manter o poder a longo            
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prazo, eles precisavam de outra fonte de legitimidade perante os setores sociais            

considerados importantes, basicamente a classe média e a burguesia         

(FERNANDES, 2001). O discurso da segurança nacional foi aceito para legitimar o            

golpe, mas não justificava um governo militar de longo prazo nem perante a elite              

nacional e os liberais, que queriam o governo para si, nem perante a classe média               

letrada. Os motivos da classe média podem ser entendidos levando em           

consideração que, apesar da classe média brasileira ser abertamente antipopular e           

ter abraçado o discurso anticomunista para tirar a esquerda do poder em 64, ela              

ainda se considerava moral e precisava ser conquistada por meio do discurso            

(SOUZA, 2015). Conforme argumenta Napolitano (2014) os militares tiveram         

dificuldade em criar um discurso que justificasse a manutenção do poder a longo             

prazo e lhes permitisse conquistar os corações e mentes da classe média. Segundo             

Fernandes (2001), ao tomarem e tentarem manter o poder, “[...] os militares            

destruíram não apenas o velho regime, mas os símbolos e a ideologia da             

democracia representativa que lhe dava legitimidade [...] e precisavam preencher          

este vazio” (p. 33). Eles não poderiam legitimar seu exercício político com os             

símbolos democráticos anteriores, precisavam de algo novo (FERNANDES, 2001). 

De início os militares tentam manter uma interlocução com a classe média            

por meio do campo cultural, através da Política Nacional da Cultura (NAPOLITANO,            

2014). Nesse período foram extintas todas as formas de contato da crítica de             

esquerda com as classes populares como, por exemplo, as rádios, mas foram            

mantidos espaços de livre expressão cultural restritos a classe média como, por            

exemplo, as editoras e as redes de televisão (NAPOLITANO, 2014). Segundo           

Napolitano (2014) esse foi um erro tácito da ditadura, pois desde esse momento já              

se criam discursos de crítica de esquerda que posteriormente seriam usados pelos            

liberais para deslegitimar a ditadura. A partir de 1967 os militares passam a censurar              

o campo cultural e constroem um discurso legitimatório baseado no crescimento           

econômico, no desenvolvimento nacional e na “prioridade estratégica do         

desenvolvimento científico e tecnológico” (FERNANDES, 2001, p. 33). Esse último          

aspecto seria a novidade, pois os outros discursos, como o do desenvolvimento,            

progresso e modernização, já vinham sendo usados pelos governos anteriores. 
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Se no início do século os intelectuais tentavam vincular a ciência ao            

discurso de modernização para receber apoio para a ciência, na ditadura ocorre o             

contrário e os militares vinculam o desenvolvimento nacional à ciência e à tecnologia             

para, por meio do apoio inédito a pesquisa, tentarem legitimar o governo. Os             

militares promulgam “uma ideologia baseada na ciência, na racionalidade e no           

planejamento, dirigida à classe média e à burguesia” (FERNANDES, 2001, p. 33). A             

partir de então “‘ciência e tecnologia’ foram usadas como símbolos hegemônicos,           

ligados às ideologias centrais dos militares de ‘nacionalismo’ e ‘desenvolvimento’”          

(FERNANDES, 2001, p. 34). Além disso a ênfase na ciência permite conferir um             

caráter de cientificidade para às ações políticas e econômicas dos militares no            

governo (NAPOLITANO, 2014). No período da ditadura, “a ciência e a tecnologia            

foram incorporadas ao planejamento econômico como um elemento completamente         

novo e com o objetivo de legitimar o regime” (FERNANDES, 2001, p. 33). Em 1967 o                

regime militar já havia “começado a estabelecer uma política científica nacional, pela            

primeira vez na história do Brasil” (FERNANDES, 2001, p. 34).  

Segundo Erne (1980) o desenvolvimento científico e tecnológico tem         

funções sociais, políticas e econômicas nas sociedades capitalistas. Analisando o          

caso brasileiro no período da ditadura Erne (1980) afirma que o “papel político do              

desenvolvimento científico e tecnológico no caso brasileiro aparece mais forte e           

nítido ao nível da legitimação do regime” (p. 69). Ainda segundo o autor:  

A ênfase nas realizações científicas e tecnológicas é coerente com a           
tentativa de tecnificar as questões políticas (por exemplo, o cálculo dos           
aumentos salariais) e com a tentativa de projetar uma imagem de nação            
moderna, potência emergente, legitimando, assim, o regime, interna e         
internacionalmente. Mais especificamente, a expansão do sistema de        
pós-graduação e das atividades científicas e tecnológicas, além de         
responder a algumas exigências econômicas do sistema a nível da          
qualificação da mão-de-obra superior, era um importante elemento de         
cooptação política de parte da grande massa que emergia, mal qualificada,           
do ensino de graduação, oferecendo qualificação adicional e oportunidade         49

de emprego. (ERNE, 1980, p. 69) 

 
Com a legitimação do governo baseada no investimento em pesquisas e           

inovações científicas e tecnológicas a comunidade científica se torna um grupo           

49 Grande massa da classe média, visto que durante o período da ditadura as classes populares não                 
tinham acesso a formação universitária. 
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importante. A atitude dos militares para com os cientistas foi dúbia. Por um lado, o               

regime militar coagiu a comunidade científica, perseguiu seus membros e          

instituições que lhe faziam críticas, aposentou compulsoriamente cientistas por         

razões políticas e expulsou centenas de cientistas de universidade, centros de           

pesquisas e, em alguns casos do país, especialmente entre 1969 e 1974            

(FERNANDES, 2001). Por outro lado, “também apoiou financeiramente a ciência e           

a tecnologia como nunca antes no Brasil” (FERNANDES, 2001, p. 20). A atitude das              

associações científicas para com o regime militar também foi dúbia (FERNANDES,           

2001). Por um lado, a SBPC dirigiu críticas ao regime e a algumas de suas decisões,                

por exemplo, quando o regime institui as licenciaturas curtas (NARDI, 2005) e            

aposentou compulsoriamente inúmeros cientistas (FERNANDES, 2001). Por outro        

lado, tanto a SBPC quanto, e principalmente, a ABC dirigiram elogios ao regime             

militar e lhe deram suporte nos momentos de maior investimento do regime na             

pesquisa científica, como quando, por exemplo, o presidente da SBPC na reunião            

anual de 1970 elogiou o orçamento do regime, comparando-o ao orçamento           

oferecido pelo regime civil e democrático no ano anterior ao do golpe (FERNANDES,             

2001).  

O pesquisador da área da educação, Dermeval Saviani, avalia que um           

dos mais importantes legados “deixado pelo período dos governos militares foi a            

implantação da pós-graduação” (SAVIANI, 2008, p. 308). Segundo ele, a valorização           

da pós-graduação pelos militares e a “decisão de implantá-la de forma           

institucionalizada situam-se no âmbito da perspectiva de modernização da         

sociedade brasileira, para o que o desenvolvimento científico e tecnológico foi           

definido como uma área estratégica” (SAVIANI, 2008, p. 308). A implantação da            

pós-graduação no Brasil pela ditadura militar na sua busca por legitimidade           

vinculada a ciência permitiu que inúmeros campos de pesquisas se          

institucionalizassem e isso também ocorreu na área de Ensino de Ciências. Os            

incentivos governamentais para a ciência e a pesquisa, a expansão do número de             

vagas nas universidades e a implantação da pós-graduação no Brasil são a segunda             

categoria de fatores mais citados pelos pioneiros da área entrevistados por Nardi            

(2005) como fator decisivo para a constituição da área. Assim como a implantação             
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da pós-graduação no Brasil, a maioria desses incentivos foram criados e           

implementados no período militar. Um dos entrevistados por Nardi (2005) descreve           

esse período e sua importância: 

[...] um fator que foi, assim, fundamental, não só pra essa área, como pra              
várias áreas, que se constituiu numa área de pesquisa, né... foi a política de              
pós-graduação que no Brasil - foi no governo militar, não interessa - mas,             
em termos de pós-graduação, eles tiveram uma política ... que tinham uma            
meta, tinham um objetivo... que é de... construir um sistema de           
pós-graduação no Brasil... e um relativo apoio à pesquisa. De um lado,            
então, houve um fortalecimento, a partir no final dos anos 60, do CNPq, na              
área de pesquisa e da CAPES, na área de pós-graduação. Quer dizer, havia             
uma política de aumento do ensino superior no Brasil. Então, no início dos             
anos 70, há uma expansão de vagas, quer dizer, não são vagas, mas,             
então, é uma expansão no número de universidades, são criadas muitas           
universidades nos anos 70... [...] ... e, dentro das universidades, houve uma            
certa pressão, por uma qualificação do corpo docente... [F3] (NARDI, 2005,           
p. 111) 

Menções aos incentivos do regime militar para a ciência em geral e a área              

de Ensino de Ciências em particular foram encontrados nos outros textos           

selecionados para a análise, bem como em outros trechos de depoimentos na tese             

de livre docência de Nardi (2005). Segundo Krasilchik o “regime militar tencionava            

modernizar e desenvolver o país e, nesse contexto, o ensino de Ciências passou a              

ser valorizado” (1987, p. 16). Outro professor entrevistado por Nardi (2005) relata            

que: 

[...] em 1965, foi implantada a pós-graduação no Brasil. E isto, teve um             
efeito... muito grande. Porque, foi conjuntamente, com a implantação da          
pós-graduação, ocorreu um movimento... do então governo militar. Porque         
uma das pessoas muito importantes foi o engenheiro Doutor Pelúcio          
Ferreira, do Rio de Janeiro, que era... do BNDE. Ele tinha um alto cargo de               
diretor no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que era, como          
diz o nome, o banco fundado, já, durante o governo militar, para impulsionar             
o desenvolvimento econômico brasileiro. [...] a pós-graduação foi        
implantada, com apoio do BNDE, simultaneamente, com uma política do          
BNDE, por intermédio de um fundo, que se chamava FUNTEC.... suponho           
que era fundo tecnológico, eu não sei... [...] O financiamento da pesquisa no             
Brasil, teve um desenvolvimento importante a partir do fim da guerra de            
1945.... em 1948, foi fundada a SBPC que, já era uma manifestação da             
vitalidade da pesquisa científica no Brasil. E, em 1951, foi fundado o CNPq,             
que foi o primeiro órgão específico...pra... apoio às atividades de ciência. [...]            
Então, existia, já, o CNPq, mas ele era um órgão de verbas relativamente             
pequenas. A entrada da FUNTEC na área, multiplicou por dez, mais ou            
menos, o volume de verbas e é um dos...das causas iniciais do grande             
crescimento da pesquisa no Brasil, a partir daí. [F8] (NARDI, 2005, p. 111) 

De acordo com Megid Neto (2014) já havia pesquisas educacionais e           

atividades de pós-graduação no Brasil antes da década de 60 e, portanto, do             
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governo militar. No entanto, o trecho a seguir do capítulo de livro do autor ajuda a ter                 

uma ideia do crescimento dessas pesquisas após a institucionalização da          

pós-graduação feita pelo regime militar: 

A partir de meados da década de 1960, a pesquisa educacional toma            
impulso com a institucionalização dos mestrados em Educação. Ocorre uma          
expansão rápida e intensa dos cursos, a ponto de, somente na primeira            
metade dos anos 1970, terem sido criados 65% dos programas de mestrado            
na área, dentre aqueles em funcionamento até 1992 (Fávero, 1993) . [...]           50

No âmbito da educação em Ciências, os programas de pesquisa pioneiros           
de pós-graduação stricto sensu foram a linha de pesquisa (área de           
concentração) em “Ensino de Física” do Mestrado em Física, do Instituto de            
Física da UFRGS em 1971, e o Mestrado em Ensino de Ciências -             
modalidade Física, programa conjunto entre o Instituto de Física e a           
Faculdade de Educação da USP, criado em 1973 (MEGID NETO, 2014, p.            
110) 

Nos textos sobre a história da área o surgimento dos programas de            

pós-graduação em Ensino de Ciências, o desenvolvimento de pesquisas         

acadêmicas nacionais sobre o Ensino de Ciências dentro desses programas de           

pós-graduação e a formação de pesquisadores nacionais feitas por esses          

programas são fatores reiteradamente mencionados como decisivos para a         

institucionalização da área de Ensino de Ciências no Brasil. No entanto, nos textos             

de história da área analisados não são encontradas discussões sobre o farto e             

conturbado contexto histórico nacional que levou os militares a investir no           

desenvolvimento científico nacional e na criação dos programas de pós-graduação.          

Nesse contexto, a principal contribuição dessa categoria foi mostrar os motivos que            

levaram o regime militar a investir em ciência e assim contribuir para a             

institucionalização da área de Ensino de Ciências no Brasil.  

50 FÁVERO, O. A trajetória da Pós-Graduação em Educação no âmbito institucional. In: ANPEd.              
Avaliação e Perspectivas da Área de Educação (1982-91). Porto Alegre: ANPEd, 1993, p. 31-49. 
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4 ALGUMAS PONDERAÇÕES ADICIONAIS, ALGUNS DESFECHOS 

 

“Se o senhor não está lembrado/ Dá licença de contá/          

Que aqui onde agora está/ Esse adifício arto/ Era uma          

casa velha/ Um palacete assobradado/ Foi aqui seu        

moço/ Que eu, Mato Grosso e o Joca/ Construímos         

nossa maloca/ Mas um dia, eu nem quero me         

alembrá/ Veio os homis c'oas ferramenta/ Que o dono         

mandô derrubá/ Peguemos tudo as nossas coisas/ E        

fumos pro meio da rua/ Apreciar a demolição/ Que         

tristeza que eu sentia/ Cada táuba que caía/ Doía no          

coração [...]/ E pra esquecê, nós cantemos assim/        

Saudosa maloca, maloca querida/ Dim-dim donde nós       

passemos dias feliz de nossa vida [...]”  

Adoniran Barbosa 

 

A pergunta colocada para a presente pesquisa foi: Quais as relações           

entre os aspectos internos da história da área de pesquisa em Ensino de Ciências              

brasileira, apresentados na literatura da área, e as interpretações históricas do Brasil            

trabalhadas na obra do intelectual brasileiro Jessé Souza? Para responder essa           

pergunta, foram criadas cinco categorias que relacionam momentos decisivos da          

história da área narrados na sua literatura com momentos históricos, ideias e            

conceitos da historiografia nacional brasileira trabalhados na obra de Jessé Souza.           

Essas categorias foram criadas após extensa leitura do referencial teórico e dos            

textos da literatura da área selecionados para análise. No entanto, elas           

presumivelmente não são as únicas categorias possíveis de serem elaboradas para           

relacionar a historiografia nacional e a historiografia da área. Muitas outras relações            

possivelmente podem ser apontadas por pesquisas futuras que tomem o mesmo           

objeto de pesquisa desta dissertação. Portanto, as relações apresentadas nesta          

pesquisa não tiveram a pretensão de esgotar o assunto, mas de iniciar um diálogo              

necessário entre os estudos sociais e históricos do Brasil e a área de Ensino de               

Ciências brasileira.  



 

 

102 

A primeira categoria, diferentemente das demais, tem ênfase em fatores          

internacionais. Isso porque esses fatores internacionais influíram tanto na         

interpretação patrimonialista do Brasil, quanto no surgimento da área. Nessa          

categoria foram apresentados o contexto histórico e a teoria da modernização por            

trás das ajudas externas para a criação do IBECC e a implementação de projetos de               

ensino de Ciências norte-americanos no Brasil. No contexto da Guerra Fria, os EUA             

buscaram estender o seu soft power aos quatro cantos do globo. A exportação de              

sua ideologia e de seu American way of life, no entanto, não deveria parecer              

imperialismo diante das demais nações. Como forma de conferir-lhes legitimidade, é           

criada a teoria da modernização, a qual consiste em dividir nações e povos em              

atrasados e modernos sob a ótica de um viés culturalista. O Brasil foi enquadrado no               

rol dos países atrasados e supostamente se caracterizaria pela abundância de           

relações pessoais, personalistas, patriarcais, afetivas e, frequentemente, corruptas.        

As ajudas externas encaminhadas ao Brasil vieram sob o argumento de que seu             

objetivo maior repousava na necessidade de elevar o país à condição de civilizado e              

moderno, capaz, assim, de lograr progresso dentro da ordem. As principais           

instituições responsáveis por trazer ao Brasil tais ajudas foram agências de Estado            

norte-americana, como a USAID, instituições filantrópicas privadas como a fundação          

Ford e a fundação Rockefeller, e organizações internacionais como a UNESCO. O            

argumento modernizador compunha o Zeitgeist da época e embasou as ações           

destas instituições.  

As ajudas externas atrelaram ideologicamente o desenvolvimento das        

nações ao Ensino de Ciências, e, graças a elas, este ganhou status de pré-requisito              

para o progresso do país. Tais auxílios para o Ensino de Ciências chegam ao Brasil               

logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo o IBECC fundado em 1946; nas               

décadas seguintes, estes auxílios financiariam a implantação de projetos de Ensino           

de Ciências norte-americanos e, posteriormente, a produção de projetos de Ensino           

de Ciências brasileiros conforme os moldes norte-americanos. Esses eventos,         

criação do IBECC e implementação no Brasil dos projetos norte-americanos, são           

reiteradamente apontados como marco inicial da área de Ensino de Ciências no            

Brasil pelos textos selecionados. No contexto nacional mais amplo, houveram          
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algumas críticas a estes auxílios estrangeiros, as principais delas vindas dos           

teóricos da Teoria da dependência. Essas críticas, no entanto, não parecem ter            

exercido influência na área de Ensino de Ciências. O recebimento das ajudas            

externas para a área foi mantido por décadas e serve de marco para o seu início. 

A segunda categoria relacionou a ânsia interna de modernização nacional          

e a sociologia da inautenticidade, com os incentivos nacionais para o Ensino de             

Ciências e a pesquisa sobre este ensino. A sociologia da inautenticidade alega que             

o Brasil não se modernizou efetivamente e que o nosso Estado é atrasado, corrupto              

e patrimonialista, assim como, em grande medida, o seu povo, o homem cordial             

guiado pelo jeitinho brasileiro . Deste modo, ao negar a modernização brasileira, fez            

com que esta temática da modernização se tornasse o grande problema nacional. A             

partir do momento em que a Ciência, a pesquisa e o ensino são atrelados à ideia de                 

modernização nacional, as instituições científicas brasileiras amplificam este        

discurso no intuito de receberem financiamentos. A partir desse momento histórico,           

instituições científicas e pesquisadores passam a obter incentivos governamentais         

decisivos em função de encamparem o discurso de que o país precisa financiar a              

ciência para atingir seu ideal de modernização. O ensino de Ciências e a pesquisa              

sobre esse ensino seguem a onda, passam a ser vistos como fatores decisivos para              

o desenvolvimento nacional e a nascente área de Ensino de Ciências se beneficia             

com diversos recursos governamentais a ela destinados. 

A terceira categoria relacionou o mito da excepcionalidade paulista com a           

paulistanidade da origem da área de Ensino de Ciências. A elite financeira paulista,             

vendo a derrota do seu projeto oligárquico para Vargas em 1932, cria e financia              

aquela que seria a maior universidade do país, a USP, a fim de servir de think tank                 

da ideologia liberal. Para a USP e demais universidades estaduais paulistas foram            

destinadas vultosas somas financeiras advindas da elite paulistana. Para elas ainda           

convergiram a maior parte do aporte financeiro advindo das ajudas externas, isso            

porque a elite paulistana se comprometeu a atender prontamente todas as           

exigências das instituições financeiras norte-americanas numa ânsia por se         

aproximar dos norte-americanos e afirmar uma excepcionalidade paulistana em         

relação ao resto do país. Graças a estes vultuosos recursos, vários campos de             
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pesquisa e produção científica surgem em São Paulo, sendo este também o caso da              

área de Ensino de Ciências. Grupos de pesquisa, programas de pós-graduação,           

seminários, revistas científicas especializadas, aparecem pioneiramente no estado        

de São Paulo em torno das universidades estaduais, principalmente da USP.  

A quarta categoria relacionou o acordo antipopular da elite e da classe            

média, com momentos históricos significativos do Ensino de Ciências e a pesquisa            

sobre este ensino no Brasil. O pacto antipopular da elite com a classe média              

consiste no aliciamento da classe média para o discurso antipopular da elite em             

troca de distinção social e benesses diversas concedidas pela elite. O aliciamento            

da classe média paulistana foi um dos principais fatores para a criação das FFCL.              

Estas faculdades responderam em grande medida aos anseios de uma classe média            

letrada nascente por formação universitária. Dessas faculdades vieram inúmeros         

profissionais que se tornariam pesquisadores da área de Ensino de Ciências.           

Posteriormente, a área de Ensino de Ciências receberia ainda variados incentivos           

governamentais em um contexto de agrado à classe média, enquanto ao mesmo            

tempo a escola pública e, portanto, o ensino de ciências na prática, foram             

depreciados com o ingresso da classe trabalhadora na escola.  

Por fim, a quinta categoria relacionou a necessidade de legitimação da           

ditadura militar com os incentivos para a ciência e a institucionalização da área de              

Ensino de Ciências. Os militares, embora tenham ficado com o poder político,            

falharam em fazer predominar um discurso hegemônico que conquistasse a classe           

média. O discurso da segurança nacional usado no golpe de 1964 não servia de              

justificativa para a manutenção do poder a longo prazo. Poder que a elite e os               

liberais esperavam obter e que ao não conseguirem começam a ventilar um discurso             

contrário à ditadura que inicialmente apoiaram. Como forma de agradar a classe            

média e de buscar obter um mínimo de legitimidade perante ela, os militares criam              

uma ideologia baseada na ciência, na racionalidade e no progresso. Na sua busca             

por legitimidade, os militares financiam e fomentam a pesquisa científica como           

nunca antes na história do país. Inúmeros programas de pós-graduação surgem e            
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se consolidam durante a Ditadura Militar. Este foi o caso da área de Ensino de               

Ciências, que se institucionaliza durante este período.  

Ao final deste trabalho se faz necessário algumas considerações         

adicionais. Dos muitos aprendizados obtidos nessa pesquisa um dos principais é o            

entendimento que o Brasil é um país em disputa. No cerne da sua disputa está a                

interpretação da sua história, de quais seriam seus males principais e de qual deve              

ser seu projeto de futuro. Vários dos momentos decisivos da história da área de              

Ensino de Ciências brasileira foram marcados pela interpretação histórica e pelo           

projeto de futuro patrimonialista da sociologia da inautenticidade. Não cabe nesta           

dissertação um estudo adicional sobre as consequências dessa marca histórica na           

área de Ensino de Ciências, ficando esse indagamento em aberto para pesquisas            

futuras. No entanto, vale a pena apontar alguns aspectos dessa questão que            

apareceram ao longo da escrita desta pesquisa. 

Algumas discussões sobre consequências da trajetória histórica da área         

puderam ser encontradas já nos textos de história da área selecionados para análise             

nesta pesquisa. Tais discussões se referem a paulistanidade histórica da área. Nardi            

(2005) chama atenção para o fato de que a maioria dos pioneiros da área indicados               

pelos seus pares são paulistas. Megid Neto (2014) através do estudo da produção             

de dissertações e teses da área de Ensino de Ciências defendidas no Brasil mostra              

uma predominância histórica das instituições paulistas na área. Analisando a          

quantidade de defesas de teses e dissertações até o ano de 2010, Megid Neto              

(2014) identifica uma tendência mais recente na história da área de espalhamento            

geográfico da produção de pesquisas na área, no entanto, as três instituições com             

maior número de defesas até 2010 são universidades estaduais paulistas, a saber,            

USP, UNICAMP e UNESP . Por sua vez, um dos pesquisadores pioneiros           51 52

entrevistado por Nardi (2005), ao descrever sua percepção sobre a história da área             

sinaliza que essa história possivelmente tem “um olhar excessivamente paulista” (p.           

114). 

51 Universidade Estadual de Campinas - SP 
52 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
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No entanto, a discussão que queremos lançar aqui para debates e           

pesquisas futuras não foi encontrada em nenhum dos textos de história da área e diz               

respeito à marca histórica da interpretação patrimonialista do Brasil na área de            

Ensino de Ciências brasileira. A ânsia de modernização nacional fomentada pela           

interpretação patrimonialista da sociologia da inautenticidade aparece várias vezes         

na história da área. Esse foco na questão da modernização teve enorme influência             

na sua história e parece razoável questionar se o discurso da modernização não             

gerou consequências internas na área, na sua produção científica, na delimitação do            

que eram ou são os problemas do ensino de Ciências no Brasil, no olhar para a                

escola brasileira e na escolha dos objetos de pesquisa. Pela leitura dos textos             

selecionados para análise nesta dissertação foi possível perceber que a questão da            

modernização foi trazida para dentro da área. É possível perceber nos textos de             

história da área, que internamente as pesquisas eram justificadas segundo uma           

percepção de que a melhoria do ensino de Ciências no Brasil viria com a              

modernização de materiais didáticos, métodos de ensino-aprendizagem, conteúdos,        

currículos etc. Essa característica pode ser notada em diversos trechos dos textos            

selecionados para análise, tais como os apresentados a seguir: 

A inclusão, no currículo, do que havia de mais moderno na Ciência,            
para melhorar a qualidade do ensino ministrado a estudantes que          
ingressariam nas Universidades, tornara·se urgente, pois possibilitaria a        
formação de profissionais capazes de contribuir para o desenvolvimento         
industrial científico e tecnológico. (KRASILCHIK, 1987, p. 7)  

No início dos anos cinqüenta, organizou-se em São Paulo no lBECC           
(Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura), sob a liderança de           
Isaías Raw, um grupo de professores universitários que também aspirava à           
melhoria do ensino das Ciências, de modo que se aprimorasse a qualidade            
do ensino superior e, em decorrência , este influísse no processo de            
desenvolvimento nacional. O trabalho desse grupo concentrou-se na        
busca de atualização do conteúdo que era ensinado, assim como na           
preparação de material para uso nas aulas de laboratório.         
(KRASILCHIK, 1987, p. 8) 

Analisando os trinta anos de funcionamento do IBECC/FUNBEC e as          
atividades desenvolvidas pelo PREMEN na década de 70, observa-se, com          
clareza, a existência, nessas décadas, de um movimento cujo objetivo era           
melhorar o ensino de ciências nas escolas brasileiras pela introdução          
de novos materiais didáticos.[...] Os novos materiais preconizavam a         
mais moderna visão de ciências (LORENZ; BARRA, 1986, p. 1981) 

Na tese de Nardi (2005), os pesquisadores pioneiros diversas vezes          

mencionam que o início da área é marcado por uma intenção de melhorar o ensino               
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modernizando métodos, currículos e conteúdos. A pesquisadora Salem (2012)         

fornece subsídios para crer que essa característica se mantém na área mesmo em             

momentos mais recentes. Salem (2012) analisou teses e dissertações sobre ensino           

de Física escritas desde os primórdios destas pesquisas até o final da década de              

2010 e constatou que: 

A gênese da nossa área no final dos anos sessenta, início dos setenta, teria              
se dado pelo interesse em aprimorar o ensino de Ciências, em um momento             
particular da história e das demandas do país. Em função disso instaurou-se            
uma linha de investigação voltada ao desenvolvimento de técnicas, recursos          
e métodos de ensino visando sanar deficiências e lacunas no aprendizado           
das ciências, especialmente no então segundo grau de ensino (ensino          
médio). (SALEM, 2012, p. 270) 
 
A ênfase nos processos de ensino e aprendizagem, marca de origem           
de nossa área… permanece, sobrevive e predomina. Ao longo de toda a            
trajetória da área, há prevalência do foco no eixo dos processos de Ensino e              
Aprendizagem. É o eixo principal. Conduz e rege a pesquisa. [...] Como            
combinar meios, métodos, estratégias, abordagens de ensino,       
questões relativas ao desenvolvimento do sujeito cognoscente       
(psicologia e epistemologia da aprendizagem) com o objeto de         
conhecimento específico. Quais esforços devem ser feitos nessa        
direção. Essa é a pauta. (SALEM, 2012, p. 289) 

  
Salem (2012) considera este aspecto da área “de certo modo, natural e            

previsível, característica de uma área de ‘...’, que tem como questão central de             

pesquisa buscar meios de aprimorar o ensino visando em última instância um            

melhor aprendizado de ‘...’” (p. 289). Nestes momentos finais desta pesquisa           

queremos deixar alguns indagamentos sobre a naturalidade e a centralidade deste           

aspecto da área de Ensino de Ciências brasileira. Não questionamos a percepção            

de que era/é preciso modernizar currículo, métodos etc. No entanto, gostaríamos de            

deixar em aberto algumas questões: Seria possível que a naturalização deste foco            

da área na modernização do ensino de Ciências fosse resultado da sua imbricação             

histórica com a teoria da modernização e a interpretação e projeto de futuro             

patrimonialista do Brasil? Seria possível que a centralidade da questão da           

modernização dentro da área de Ensino de Ciências brasileira e seu alinhamento            

histórico com a ânsia de modernização nacional tivesse gerado dentro da área um             

apagamento de questões centrais para o Brasil, tais como a exclusão e a             

desigualdade social? Fazemos essa última pergunta pois ocorre um processo de           
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apagamento das desigualdades sociais na sociedade e na produção intelectual          

brasileira como um todo.  

Segundo Jessé Souza, a nossa sociologia patrimonialista ao transformar         

um suposto atraso da nação no principal problema do nosso país criou um             

““deslocamento” das questões secularmente principais da sociedade brasileira, sua         

abissal desigualdade e a atmosfera de conflito abafado/generalizado que ela produz           

como a mais importante peculiaridade social” (SOUZA, 2015, p. 53-54). Esse           

deslocamento já ocorria antes mesmo da sociologia da inautenticidade, pois desde o            

início do processo de reeuropeização a ânsia de modernização passa a “dominar a             

sociedade brasileira como o princípio unificador das diferenças sociais, o princípio           

em relação ao qual todas as outras divisões devem ser secundarizadas” (SOUZA,            

2000, p. 103). As tentativas de encobrir nossas desigualdades e misérias com            

questões secundárias são antigas, remontam aos tempos escravocratas. Grandes         

intelectuais brasileiros se ocuparam de temas elevados ao tratarem do Brasil           

enquanto se esqueciam ou encobriam nosso realidade miserável. O polímata Rui           

Barbosa, por exemplo, ao mesmo tempo que se ocupou de temas diversos, fez loas              

a ciência e discursou sobre a necessidade de modernizar o ensino de Ciências no              

Brasil para que o espírito científico chegasse até nós ; também mandou queimar            53

todos os arquivos sobre a escravidão no Brasil em praça pública . 54

As tentativas de encobrir nossas desigualdades e misérias com questões          

secundárias ganham, posteriormente, justificação intelectual e legitimidade por meio         

da interpretação patrimonialista do Brasil que conseguiu encobrir intelectualmente as          

nossas injustiças sociais ao deslocar a atenção “para aspectos falsamente          

importantes – ou pelo menos de importância secundária com relação às questões            

mais importantes-, de modo a perceber o mundo social escondendo o essencial e             

enfatizando o secundário” (SOUZA, 2015, p. 52). Para a sociologia da           

inautenticidade nossos principais problemas são decorrentes de um processo de          

modernização inautêntico. Segundo Jessé Souza, esse argumento se alinha a uma           

visão de mundo liberal-conservadora que busca encobrir e manter a desigualdade e            

53 Ver: ALMEIDA JÚNIOR, J. A evolução do ensino de Física no Brasil. Revista de Ensino de Física, 
v. 1, n. 2, p. 45-58, 1979. 
54 Ver: <https://theintercept.com/2018/12/16/rui-barbosa-quadrinho/> Acesso em Março de 2020. 

https://theintercept.com/2018/12/16/rui-barbosa-quadrinho/
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as injustiças sociais colocando ideias charmosas e falsas no lugar de uma real             

crítica social (SOUZA, 2000). O que a sociologia da inautenticidade faz é colocar             

como grande problema nacional questões relativas à modernização encobrindo o          

real problema da desigualdade, da miséria e da exclusão social. 

Segundo Jessé Souza, o Brasil passou efetivamente por um processo de            

modernização que o logrou com Estado e mercado modernos e com as mesmas             

instituições, o mesmo código valorativo e os mesmos mecanismos de classificação e            

desclassificação social das sociedades europeias e norte-americanas, tidas como         

exemplo de modernidade (SOUZA, 2015). O autor percebe nossas diferenças em           

relação as sociedades centrais não como frutos de uma pré-modernidade, mas           

como resultado do nosso processo de modernização seletiva excludente resultante          

de uma “sociedade que se moderniza e mantém, no entanto, intacta a herança             

escravocrata que divide a sociedade em homens e sub-homens, ou, nos termos da             

nova ordem política, em cidadãos e subcidadãos” (SOUZA, 2000, p.110). Para           

Jessé Souza o nosso grande problema nacional é a exclusão e exploração social             

originárias da escravidão. Segundo ele a seletividade do nosso processo de           

modernização não é “uma descontinuidade provocada pela revolução        

modernizadora dos inícios do século XIX. Ela tem um vínculo secular, de quinhentos             

anos, com a escravidão” (SOUZA, 2000, p. 111). Afirmar, como Jessé Souza afirma,             

que o nosso processo de modernização é seletivo não é o mesmo que afirmar que o                

nosso processo de modernização é inautêntico. Para Jessé Souza o nosso processo            

de modernização foi real e efetivo desde o seu início e transformou nossa sociedade              

em uma sociedade do mesmo tipo que as centrais.  

A naturalização da nossa desigualdade, por exemplo, “é moderna, posto          

que vinculada à eficácia de valores e instituições modernas [...] ao contrário de ser              

“personalista”, ela retira sua eficácia da “impessoalidade” típica dos valores e           

instituições modernas.” (SOUZA, 2006, p. 24). Modernamente “a desigualdade         

passa a ser justificada e naturalizada na medida em que é “percebida”, na dimensão              

consciente, como resultado do “mérito” e, portanto, como produto de qualidades           

individuais.” (SOUZA, 2006, p. 74). A reprodução social da desigualdade se dá em             

termos modernos por meio da competição desigual pelos capitais econômico e           
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cultural. A nossa diferença das sociedades centrais, portanto, não é um           

personalismo atávico resultante de uma modernização inautêntica, mas sim         

resultado de um processo de modernização seletivo em que a nossa secular            

desigualdade social é mantida por meio de modernos mecanismos de          

desclassificação social. Para Jessé Souza, o nosso maior problema nacional é a            

nossa desigualdade evidente “para qualquer brasileiro que tenha a coragem de ver            

um palmo além do próprio nariz” (SOUZA, 2006, p. 67). No entanto existe uma              

miopia consequente de uma “visão acrítica da realidade que fez com que o Brasil              

tenha convivido com uma desigualdade naturalizada durante todo seu processo de           

modernização, a qual já dura dois séculos, condenando 1/3 da população à            

subcidadania” (SOUZA, 2006, p. 9).  

Essa miopia é de todos, de toda a sociedade brasileira e dos seus             

intelectuais. Por isso colocamos para a área de Ensino de Ciências brasileira as             

questões apresentadas acima e também a questão a seguir: Seria possível que os             

grandes desafios e problemas do ensino de Ciências no Brasil fossem resultados da             

imensa desigualdade e exclusão social brasileira demandando assim que o foco da            

área de Ensino de Ciências se voltasse para as questões relativas a desigualdade e              

exclusão social no Brasil? Independente da resposta a essas questões, a           

reprodução da desigualdade social no Brasil passa pela escola, pela competição           

social desigual pelo capital cultural. A escola sozinha, no entanto, não pode resolver             

esse problema. O campo intelectual, incluindo a área de Ensino de Ciências, tem um              

papel importante no enfrentamento da reprodução social e escolar da desigualdade,           

desde que tenha consciência dos reais desafios enfrentados pela escola no contexto            

social brasileiro. Por fim, gostaríamos de salientar que ao colocar esses           

questionamentos estamos dando encaminhamento para uns dos objetivos desta         

pesquisa, a saber, ajudar a área de Ensino de Ciências na tomada de posição frente               

ao momento de crise atual. Tal momento de crise pode ser entendido em termos da               

disputa pelo passado e pelo futuro do nosso país apresentada nesta dissertação por             

meio da obra de Jessé Souza. Essa disputa pela construção do passado e do futuro               

do nosso país está intrinsecamente ligada com a brutal desigualdade social           
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brasileira e a área de Ensino de Ciências brasileira pode tomar posição nesta             

disputa ao enfocar as questões da desigualdade e da exclusão social no Brasil. 

Para finalizar gostaríamos de deixar registrado os tópicos a seguir.          

Guardadas as devidas diferenças, muitas das temáticas apresentadas aqui como          

questões de nível nacional estão ocorrendo a nível mundial. O empobrecimento de            

enormes parcelas da população mundial decorrente de medidas neoliberais é um           

fenômeno mundial no momento, tornando o debate sobre as desigualdades sociais           

uma necessidade premente em todo o mundo. Isso exige uma tomada de posição             

da área de Ensino de Ciências sobre essas questões também no resto do mundo,              

conforme argumenta Carter (2014). Também se apresenta como fenômeno mundial          

um crescimento do obscurantismo e da deslegitimação da ciência. No entanto, aqui            

no Brasil a deslegitimação e os ataques a Ciência parecem atingir níveis mais             

dramáticos com cortes de bolsas de pesquisas em plena crise de pandemia do             

COVID-19. Essa pandemia está evidenciando tanto os riscos do menosprezo pela           

Ciência quanto a dramaticidade da nossa desigualdade social. Encerramos esta          

dissertação com o nosso repúdio ao corte das bolsas de pesquisas no país e a               

maneira irresponsável e anticientífica que a luta contra o COVID-19 está sendo            

tratada no Brasil pelo presidente atual e seus seguidores.  
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