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Escola é o retrato da sociedade a que serve. 
(Anísio Teixeira) 

 
 
 

O homem não sendo o fim da economia burguesa,  
tornou-se instrumento de produção, (...), submetido às relações sociais (...) 

e alienando a verdadeira necessidade humana..  
No campo educacional, o professor (...),  

e seus alunos na lógica capitalista acabam sendo  
transformados em mero produto capitalista.  

Muitas vezes o professor não é apenas um produtor,  
mas também um empregado daqueles que deseja  

reproduzir a sociedade, isto é seu status quo.  
Não existindo uma escola neutra,  
despojada de qualquer interesse.  

Diante destes pressupostos, a escola pública,  
enquanto espaço de vivência, ainda está longe  

de se tornar um espaço de humanização. 
(SILVA, 2007, p. 12) 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo discutir a expansão da escola pública primária na 
Região Oeste do Paraná na década de 1970, a partir dos desdobramentos das 
políticas educacionais nacionais nos níveis estadual e regional. Consideramos o 
auge do projeto nacional-desenvolvimentista no Brasil, devido á atuação do 
organismo internacional, a Organização dos Estados Americanos (OEA), por meio 
do Projeto MEC/OEA, cujas atividades determinaram as condições e os resultados 
dessa expansão nos municípios abrangidos por esse projeto. Consideramos 
também o processo de desenvolvimento regional em que ocorreu a construção da 
Usina Binacional de ITAIPU e seu impacto socioeconômico na região. Analisamos a 
organização da educação brasileira e seus desdobramentos na expansão da Escola 
Pública. Em Cascavel, visitamos os arquivos do Departamento de Educação da 
Associação dos Municípios da Região Oeste – AMOP e os arquivos escolares de 
duas escolas da rede pública. Em Curitiba, as pesquisas foram realizadas no 
Arquivo Público do Paraná, na Biblioteca Pública do Paraná e no Círculo de Estudos 
Bandeirante. As principais referências utilizadas foram os documentos e fontes 
primárias levantados nos arquivos do Departamento de Educação da AMOP. A 
expansão da escola pública no Oeste do Paraná é resultado das relações do poder 
econômico, do poder político e das relações entre o Estado e a sociedade. Com 
esse estudo, intencionamos contribuir com a História da Educação Regional e 
discutir sobre a constituição da escola pública primária na Região Oeste 
paranaense. Pesquisar a questão da expansão da escola pública foi importante para 
compreender a sua construção na década de 1970, pois, tratou-se de algo que 
envolveu mudanças tanto no acesso às escolas existentes, mediante a oferta de 
vagas e a distribuição territorial da rede escolar, quanto ao escopo desses serviços 
por meio do aumento do tempo de escolarização, cujos aspectos serão implicados 
com outros movimentos da sociedade. 
 
Palavras-Chave: Escola Pública Primária, História da Educação, Oeste do Paraná. 
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ABSTRACT 
 
This study aims at showing how the expansion of public elementary school in 
Western Paraná occurred in the 1970s, based on the consequences of national 
educational policies at the State and regional levels. It was considered the most 
important moment of the developmental model in Brazil, mainly due to the 
international organization performance and to the Organization of American States 
(OAS), through MEC/OAS Project, whose activities significantly determined the 
conditions and results of such expansion in the municipalities that made part of this 
project. We also consider the process of regional development that had occurred 
during the Itaipu Binational plant building and its socioeconomic impact in the region. 
Brazilian education organization was analyzed in a historiographical perspective and 
its consequences on Public School expansion. In Cascavel city, we visited the files of 
the Education Department from AMOP - Association of Municipalities from the 
Western Region, the NRE - Regional Education Center and of the school records 
from two public schools. In Curitiba, the surveys were based on data obtained from 
the Public Archive of Paraná, Paraná Public Library and from the Circle of 
Bandeirante Study. The main studied references were the documents and primary 
sources collected at the Education Department Files of AMOP. The expansion of 
public schools in western regions is a result of relations among economic power, 
political power and the relations between State and society. With this study, we 
intend to contribute to the Regional History of Education and discuss the constitution 
of the Brazilian public elementary school in Western Paraná. Researching the school 
expansion issue can be a relevant way to understand its construction in the 1970s, 
because there were several changes in both access to the schools, by offering jobs 
and territorial distribution of the school system, and the scope of these services 
according to the years of school attendance, whose aspects will be associated with 
other movements of society. 
 
Keywords: History of Education, Public School, Western Paraná 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da trajetória enquanto educadora, há 20 anos, houve uma 

tentativa de compreender a escola pública de forma mais ampla. Apesar de atuar 

num contexto micro, uma escola primária da Rede Municipal do município de 

Cascavel, analisava a necessidade ao pensar nos problemas existentes numa 

perspectiva histórica, a partir de uma visão da totalidade e de suas contradições.  

A relação teoria e prática até então era entendida como uma unidade, mas 

não tinha convicção de que essa pudesse significar a práxis em que a autonomia da 

teoria é relativa, pois “essa autonomia, por sua vez, é condição indispensável para 

que a teoria sirva à prática, já que implica na exigência de que a teoria não se limite 

a ir a reboque da prática e sim que, em maior ou menor grau, se antecipe à própria 

prática” (VÁZQUEZ, 1997, p. 238). 

Essas reflexões deviam-se ao fato de um senso crítico advindo de uma 

trajetória pessoal e profissional, principalmente da formação em Magistério, e que a 

partir do seu embasamento teórico na área das ciências humanas despertou nosso 

interesse pelas questões históricas, o que também ocorreu no curso de Pedagogia 

realizado na UNIOESTE entre 1998 e 2002, por meio dos conteúdos nas áreas de 

História da Educação, Filosofia e Política educacional, compreendendo nosso papel 

como educadora na sociedade e a consciência de pertencer à classe trabalhadora. 

Em 2003, após passar por todas as áreas do ensino primário na rede 

municipal, atuando desde a educação infantil, como docente nas séries iniciais, 

Supervisora e Diretora de escola, até exercer um cargo de Coordenadora 

Pedagógica na Secretaria de Educação, decidimos estabelecer novos rumos na vida 

profissional e realizamos um concurso público para Pedagoga na Rede Estadual de 

Educação do Paraná. Desde então, atuamos como Pedagoga e Professora de Sala 

de Recursos, em uma escola estadual de Cascavel. 

Estes fatos despertaram interesse em compreender o papel da escola 

pública. O que determinou a pretensão para essa pesquisa foi a experiência como 

docente colaboradora no nível superior, no campus da Unioeste em Francisco 

Beltrão, nos cursos de Pedagogia e Geografia, pelo diálogo acadêmico que esta 

atuação proporcionou. 



16 

 

 

 

As intenções de pesquisar sobre a escola se intensificaram após leituras que 

nos levaram a ter como objetivo revelar como se deu a expansão da escola pública 

primária na Região Oeste do Paraná na década de 1970, a partir dos 

desdobramentos das políticas educacionais nacionais nos níveis estadual e regional, 

considerando o auge do modelo desenvolvimentista no Brasil, principalmente com a 

atuação do organismo internacional, a OEA, por meio do Projeto MEC/OEA, cujas 

atividades determinaram expressivamente as condições e os resultados dessa 

expansão nos municípios abrangidos por esse projeto. 

Pesquisar a questão da expansão da escola pode ser uma importante 

maneira de se compreender a sua construção na década de 1970, afinal trata-se de 

algo que envolveu mudanças tanto no acesso às escolas existentes, por meio da 

oferta de vagas e a distribuição territorial da rede escolar, quanto ao escopo desses 

serviços por meio do aumento do tempo de escolarização, cujos aspectos serão 

implicados com outros movimentos da sociedade. 

Nessa perspectiva, a expansão da escola é: 

 

Expressão de práticas sociais e relações de forças que antecedem e 
atravessam as medidas oficiais a seu respeito. É sempre movida por 
impulsos que decorrem dessas práticas e relações, estando 
relacionada, portanto, com modificações nas expectativas de 
dirigidas à educação escolar, com ações que se apresentam como 
respostas às novas demandas, com novos usos e utilização da 
escola que daí decorrem e, ainda, com esforços no sentido da 
sistematização da sua oferta e expansão (ALGEBAILE, 2009, p. 91). 

 

Nesse sentido de expectativas sobre como ocorreram as modificações da 

escola, mediante a sua expansão, o percurso da pesquisa iniciou com a constatação 

que a educação brasileira sempre se apresentou como um grande desafio para 

aqueles que estão comprometidos e envolvidos direta ou indiretamente nela, e que o 

atual quadro em que se encontra nos remeteu ao estudo do processo histórico de 

constituição das relações entre Estado, sociedade e educação. Como afirma 

Sarmento: 

 
Na área educacional, a descentralização e a autonomia eram 
defendidas pelos educadores nos anos 1980 como contraposição ao 
autoritarismo. Mas, mesmo aqueles identificados como progressistas, 
entendiam ser uma importante conquista a constituição de um 
sistema nacional de educação “público, gratuito e de qualidade” para 
todos, defendido como direito do cidadão e dever do Estado, abrindo 
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possibilidades de democratização e mobilidade social (SARMENTO, 
2005, p. 1373). 
 

Consideramos nesse estudo o caráter histórico do Estado Moderno, 

constituído a partir das relações de classe, originadas nas relações de produção.  

Desde sua origem, a escola pública esteve marcada por contradições, 

conflitos, relações de poder – ora veladas, ora explícitas –, resultado da complexa 

estrutura da sociedade que a criou. Na tentativa de analisar historicamente esse 

processo, assim como levantar questões sobre a escola pública, foi relevante 

resgatar alguns aspectos, delimitados pelo tempo histórico e sua contextualização 

na sociedade capitalista. 

A partir desses pressupostos abordamos a escola pública como palco dos 

desdobramentos das políticas públicas e instância de disseminação e reprodução do 

Estado capitalista, pois 

 

O Estado organiza o poder e a economia num território determinado, 
pela mediação de instituições, aparatos ou aparelhos muito 
diversificados que compreendem a materialização do poder e da 
gestão econômica. O poder e a gestão do Estado, assim, 
representam ou aparecem como o interesse geral da nação ou da 
sociedade, mas se exercem pelo uso da lei (consenso e força) e de 
inúmeras mediações e organismos que constituem o governo 
(FALEIROS, 1991, p. 60). 

 

Nossa opção pela escola primária é além do fato de nossa trajetória como 

profissional da educação, pois esse nível de ensino foi alvo principal das políticas 

públicas nos últimos anos. 

Alves (2006), ao referir-se à produção da escola pública contemporânea, 

discutiu sobre a necessidade de se conferir historicidade e análise para apreender o 

desenvolvimento desta instituição para 

 

[...] permitir a explicitação de aspectos importantes do tratamento 
teórico-metodológico dado ao objeto, [...] buscar a compreensão da 
sociedade capitalista [...] e as origens da escola burguesa [...] 
procurando destacar os determinantes e as principais características 
e dificuldades que marcaram as primeiras iniciativas voltadas para 
sua expansão (ALVES, 2006, p. 11-12). 
 

Dessa forma compreenderemos nosso objeto a partir do entendimento das 

leis que regem a produção e a organização da escola pública, a escola para o povo. 
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Schelbauer (1998) enfatiza que é importante: 

 
Elucidar os propósitos da campanha universal pela democratização 
do ensino levados a efeito pelos países desenvolvidos, 
concomitantemente, ao processo de reorganização do capital em fins 
do século XIX e início do século XX, que culminou com a intervenção 
do Estado na criação da escola primária de ensino obrigatório para 
as classes populares e na consequente organização dos Sistemas 
Nacionais de Educação (SCHELBAUER, 1998, p. 01). 
 

Com base nessas questões, analisaremos os aspectos que envolveram a 

organização da educação brasileira e seus desdobramentos na expansão da Escola 

Pública na Região Oeste do Paraná a partir de 1970. Neste período, será 

considerado o processo de desenvolvimento regional, em que se deu a construção 

da Usina Binacional de ITAIPU, e seu impacto socioeconômico na região.  

Analisamos os debates ocorridos na sociedade brasileira, como está posto na 

legislação e documentos oficiais em nível estadual e regional, por meio do 

levantamento de fontes primárias em arquivos em Curitiba e em Cascavel, 

relacionando-os com os aspectos sociais, econômicos e educacionais do período 

estudado. 

Para realizar essa análise reconhecemos que a produção do conhecimento 

revelada por Marx, como a atividade universal, criativa e autocrítica, por meio da 

qual o homem cria e se recria, [...] “não se trata de pensar um fato, e sim de 

revolucioná-lo. Os produtos da consciência têm que materializar-se para que a 

transformação ideal penetre no próprio fato” (VÁZQUEZ, 1997, p. 209-210). 

A produção de uma nova forma de sociedade, um novo modo de produção, 

se desenvolveria quando se esgotassem todas as possibilidades contidas no próprio 

capitalismo, sobre isso, Marx diz que: 

 

[...] nenhuma formação social desaparece antes que se desenvolvam 
todas as forças produtivas que ela contém, e jamais aparecem 
relações de produção novas e mais altas antes de amadurecerem no 
seio da própria sociedade antiga as condições materiais para sua 
existência. Por isso, a humanidade se propõe apenas os objetivos 
que se pode alcançar [...] (MARX e ENGELS, Obras Escolhidas, vol. 
I, p. 302, s/d). 

 

Sendo assim, para compreender a escola não basta caracterizá-la como uma 

instituição construída socialmente, discutindo seus resultados, mas descobrir como 
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se deu sua construção, analisando historicamente não somente os discursos, mas 

revelando a práxis.  

Assim, nossa metodologia implicou em mostrar a escola como uma produção 

social, revelando sua realidade na sociedade na qual é inserida historicamente. 

Consideramos essa opção metodológica importante para a compreensão da 

genealogia da escola pública e sua expansão na Região Oeste do Paraná na 

década de 1970, a partir do pressuposto que esta emergiu de interesses 

econômicos, sociais, políticos e ideológicos no interior da sociedade capitalista.  

No que se refere ao enfoque histórico, foi mister questionar como o aspecto 

qualitativo do método se apresentou como uma tarefa desafiadora para analisar 

nosso objeto, considerando os contrastes da sociedade capitalista. Para entender 

essa proposição recorremos a Mészáros: 

 

[...] as grandes dificuldades e complicações metodológicas surgem 
precisamente da extrema complexidade e contraditoriedade das 
questões socioeconômicas em jogo, exigindo uma abordagem radical 
crítica das próprias questões substantivas a fim de torná-las capazes 
de capturar sua dimensão metodológica (2009, p. 204).   

 

Este trabalho pretende contribuir com este campo da educação brasileira, 

acerca da história da escola pública, a qual se tem muito a pesquisar, entendendo 

que para realizar uma pesquisa o pesquisador deve ser aquele que interroga e 

dialoga com as fontes e as teorias acumuladas a respeito do objeto de pesquisa, 

assumindo assim uma posição de não neutralidade científica.  

Dessa forma, argumentamos que  

 
Na atualidade, não há discórdia entre os historiadores de que as 
fontes ou documentos são os componentes indispensáveis para a 
sistematização do conhecimento histórico. O que diferencia os 
estudos é a forma de identificação, uso e interpretação. As fontes 
não falam por si, como afirmam os positivistas, mas são, de fato, os 
vestígios, as testemunhas que manifestam as ações do homem no 
tempo, por isso respondem como podem por um número limitado de 
fatos (CASTANHA, 2011, p. 311). 

 

Essa tarefa não foi simples, pois tínhamos o acesso a uma quantidade 

significativa de fontes, na localização delas nos arquivos visitados e na seleção 

daquelas que nos poderiam responder às questões propostas acerca do nosso 

objeto. 
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Para realizar este estudo, visitamos em Cascavel os arquivos do 

Departamento de Educação da Associação dos Municípios da Região Oeste 

(AMOP) do Núcleo Regional de Educação (NRE) e os arquivos escolares de duas 

escolas da rede pública Estadual de Cascavel1. Em Curitiba, pesquisamos no 

Arquivo Público do Paraná, na Biblioteca Pública do Paraná e no Círculo de Estudos 

Bandeirante, anexo à PUC do Paraná. As principais referências utilizadas foram os 

documentos e fontes primárias levantadas nos arquivos do Departamento de 

Educação da AMOP.  

Para enriquecer e complementar nossa pesquisa, utilizamos a fonte oral como 

procedimento metodológico, no sentido de estabelecer mediações com as fontes 

coletadas e ampliar nossas primeiras impressões. Nessa perspectiva, Alberti (2006) 

enfatiza que “a história oral permite o registro de testemunhos e o acesso a ‘histórias 

dentro da história’ e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação do 

passado” (p. 155). 

Neste trabalho produzimos uma fonte oral com a entrevista do Professor José 

Kuiava, testemunha e participante dos acontecimentos educacionais no período 

delimitado deste estudo, na Região Oeste do Paraná. Destacamos que esta 

metodologia produziu uma representação dos acontecimentos, ou seja, não 

corresponde a uma verdade acabada, mas colaborou com a síntese acerca de 

nosso objeto.  

 Nesse sentido, com relação ao conceito de fonte, é importante destacar que: 

 

As fontes estão na origem, constituem o ponto de partida, a base, o 
ponto de apoio da construção historiográfica que é a reconstrução, 
no plano do conhecimento, do objeto histórico estudado. Assim, as 
fontes históricas não são a fonte da história, ou seja, não é delas que 
brota e flui a história. Elas, enquanto testemunhos dos atos 
históricos, são a fonte do nosso conhecimento histórico, isto é, é 
delas que brota, é nelas que se apoia o conhecimento que 
produzimos  a respeito da história. (SAVIANI, 2004, p. 05-06) 

 

Assim sendo, organizamos esse estudo com a pesquisa bibliográfica, as 

fontes coletadas nos arquivos já anunciados e a fonte oral, para nos auxiliar na 

reconstituição da história da Expansão da Escola Pública Primária.  

                                                 
1
 Colégio Estadual Presidente Costa e Silva e Colégio Estadual Wilson Joffre. 
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Destacamos  que adotamos a escrita original dos documentos e fontes 

utilizadas, pois entendemos que a redação nas citações diretas deve ser 

apresentada mantendo a uniformidade do estilo da escrita da época. 

Esse trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro abordará o 

aporte teórico sobre os elementos históricos da expansão da escola pública a partir 

dos clássicos do pensamento educacional, por entender que expressaram a 

realidade concreta do seu tempo. Visualizaremos numa totalidade a síntese teórica 

dos fatos, especificamente entre os séculos XVII a XX. Apresentaremos o conteúdo 

econômico, político e ideológico, na colonização, início do século XX e na década de 

1970 no Brasil, analisando as relações do modelo de Estado desenvolvimentista 

com a educação e a expansão da escola pública primária, em nível nacional. 

O segundo capítulo foi organizado a partir das pesquisas em fontes 

documentais sobre a expansão da escola pública na Região Oeste dentro do 

contexto do Estado do Paraná, relacionando-os com a legislação nacional, a partir 

da Lei Orgânica do Ensino Primário de 1946 até a Lei 5.692 de 1971. 

Desses documentos, os Atos do Poder Executivo mostram como o estado do 

Paraná realizou legalmente os ajustes na organização das escolas públicas 

primárias, no contexto da Lei 4.024/61 e da Lei 5.692/71. 

Essa análise nos revelou o processo de transformação do modelo agrário 

para o modelo desenvolvimentista econômico nessa região e seus desdobramentos 

na expansão da escola mediante o Projeto Multinacional MEC/OEA e suas ações na 

área educacional na década de 1970. 

No terceiro capítulo discutiremos como se deu a expansão da escola pública 

primária na Região Oeste do Paraná, na década de 1970, mediante a apresentação 

do Projeto MEC/OEA, seus subprojetos e ações que influenciaram na expansão 

qualitativa da escola pública primária da Região Oeste do Paraná. 

Consequentemente, com esse estudo, intencionamos contribuir com a História da 

Educação Regional e discutir sobre a constituição da escola pública primária 

brasileira na Região Oeste paranaense. Pretendemos com isso oferecer nossa 

contribuição com as pesquisas e estudos sobre a história da educação na Região 

Oeste do Paraná 
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CAPÍTULO I 

 

ELEMENTOS HISTÓRICOS SOBRE A EXPANSÃO DA ESCOLA PÚBLICA 

 

Quando a questão da escola pública é posta em debate, um aspecto que nos 

instigou foi compreendê-la criticamente, discutindo os elementos que determinaram 

o conceito dessa instituição como uma produção social, vinculada à história dos 

homens. 

Neste capítulo, pontuamos sobre a importância de pesquisar sobre a escola 

pública no Brasil, pois não estaremos partindo do ponto zero nessa questão2. A 

partir das leituras e aprofundamentos das pesquisas já realizadas, podemos nos 

posicionar e problematizar sobre o tema, de acordo com nossas considerações, 

delimitadas pela atuação como educadora de analisar a história da educação 

regional. 

Sendo assim, propomos neste estudo contribuir com a tarefa de investigar a 

escola pública primária, como  

 

[...] um passo importante para passarmos de uma história da 
educação brasileira abstratamente considerada para a construção de 
uma história concreta da escola pública brasileira, isto é, uma história 
que consiga apanhar o movimento dessa escola na sua unidade e, 
ao mesmo tempo, em sua ampla e rica diversidade (SAVIANI, 2005, 
p. 25). 

 

Problematizaremos a escola pública primária, a partir da apresentação de 

suas características, mediante a valorização das diferentes fontes documentais, 

referenciais teóricos e também pelos desafios que provocam a pesquisa nos 

arquivos para entender seus diversos significados em diferentes épocas. 

Para pesquisar sobre a expansão da escola pública, é necessário elencar 

alguns elementos históricos de sua gênese, com suas contradições internas e 

externas, revelando os resultados dessa expansão enquanto processo de sua 

produção e cientes dos seus limites e possibilidades. 

                                                 
2
 “Os estudos de história da educação brasileira são relativamente recentes, datando de mais de meio século. 

Embora o primeiro trabalho do gênero remonte ao final do século XIX (...) o livro de Jose Ricardo Pires de 

Almeida, Histoire de L’instruction publique au Brésil (1500-1889). Histoire et legislation, publicado em 1889” 

(SAVIANI, 2005, p. 16). 
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Nessa perspectiva, foi mister analisar as intenções que a sociedade atual tem 

em relação à escola pública primária, para contribuir com a reflexão crítica de sua 

expansão, especificamente na Região Oeste do Paraná na década de 1970. 

É na compreensão desse processo de expansão da escola que pontuaremos 

os debates que encaminharam as questões da educação, seus embates e 

movimentos. 

Apresentaremos as concepções de homem e educação de autores clássicos 

sobre a gênese da escola pública, numa síntese teórica da história da expansão da 

escola pública, para compreendê-la dentro de uma totalidade. Certos de que esse 

processo foi resultado de relações de poder e lutas pela hegemonia, mediados pelo 

contexto social, histórico, dentro de uma concepção de sociedade, de homem, a 

qual estava condicionada uma série de condições históricas. 

Sanfelice considera que a escola está em disputa, tanto pela função que 

exerce na atual sociedade, quanto pelo papel que os homens exercem ou poderiam 

exercer sobre ela. Nesta disputa, pode-se constatar que 

 

Em nome da escola atendem-se interesses econômicos imediatos, 
praticam-se clientelismo e politicagens. Estes e outros componentes 
contribuem para que se plasme um discurso homogêneo e uma 
imagem mais ou menos coletiva da escola. Com exceção de alguns 
redutos onde se impõe a pesquisa como método de investigação e 
conhecimento, pouco ou quase nada de científico se diz sobre a 
escola, mas a maioria dos homens tem uma opinião a respeito dela 
(SANFELICE, apud. ALVES, 2006, p. IX). 
 

Partilhamos dessa discussão, no intuito de investigar a escola pública 

primária na qual sua criação e expansão estiveram embasadas nas concepções de 

pública, laica, universal, gratuita, para todos, obrigatória e científica, considerada a 

partir de sua produção material. 

Alves (2006) questiona sobre a produção da escola pública com uma questão 

fundamental: “se a escola não é socialmente relevante, considerada do ponto de 

vista de seu conteúdo, o que explicaria a força avassaladora do processo de sua 

expansão no século XX?” (p. 2). 

Para responder a essa questão, Alves considerou que a escola sempre 

atendeu as necessidades sociais, mas que sua função nem sempre corresponde às 

expectativas dos educadores, pois “estes sempre se indignaram, por exemplo, com 

o desapreço revelado pelo Estado ao tratar a função especificamente pedagógica 
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da escola. Viram nisso uma omissão ou um obscurantismo políticos” (ALVES, 2006, 

p. 3, grifos do autor). 

Outra questão levantada por Alves diz respeito à função concreta que a 

escola pública desempenha no âmbito da sociedade capitalista, essencialmente a 

pedagógica, e tem o mesmo peso que os educadores imaginam para explicar sua 

existência e expansão.  

Assim, partiremos dos clássicos do pensamento educacional, por 

entendermos que expressaram a realidade concreta do seu tempo, visualizando 

numa totalidade a síntese teórica dos fatos, nos movimentos históricos, e a 

contradição como expressão do pensamento hegemônico das classes sociais. 

Delimitamos esse estudo ao pensamento educacional iluminista. 

Pontuaremos alguns elementos acerca do ideário da escola manufatureira, em 

Comenius (1592-1670), Smith (1723-1790) e Rousseau (1712-1778) até o início do 

século XX. 

 

1.1 A escola pública em Comenius, Smith e Rousseau 

 

A instituição escolar como a conhecemos atualmente não existiu sempre. Sua 

função e importância modificaram-se ao longo do tempo, dependendo das 

necessidades socioeconômicas vigentes. No século XVII, período em que Comenius 

escreveu, caracterizou-se pelo desenvolvimento da manufatura, processo de 

fabricação de mercadorias de forma artesanal padronizada. Inicialmente esta 

produção se deu manualmente, depois foi incorporada na maquinaria, na produção 

de mercadorias em grande escala, mediante a divisão do trabalho entre o fazer e o 

pensar.  

A manufatura passou a caracterizar-se pela utilização do trabalho em série, 

por etapas e especializado, onde cada trabalhador executava uma ação. Este 

processo foi aos poucos sendo reproduzido no campo educacional. Até então a 

escola não era para todos.  

Do século XVI até o século XVIII, acontecia o que Marx chamou de 

“acumulação primitiva do capital”. A sociedade se preocupava em formar um novo 

homem. Neste contexto, Comenius, (1592-1670) em sua Didactica Magna (1632), 
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pensou uma educação que não poderia acontecer somente entre quatro paredes, 

mas deveria observar e imitar a natureza e como os homens produziam. 

Comenius comparou a sociedade com uma escola, onde o homem vivia, e 

que quando morresse seria “demitido das classes desta escola, [...] alçado [...] à 

academia eterna” (COMENIUS, 2002, p. 51). 

Sua concepção de homem se baseou em três aspectos naturais: que este se 

distinguia pela racionalidade, pela superioridade entre as demais criaturas e pela 

imagem de Deus, justificando que “[...] ser criatura racional significa ser capaz de 

indagar, de dar nomes às coisas e de classificá-las, [...] agir em benefício próprio, 

[...] ser imagem de Deus; [...] representa ao vivo a imagem de seu arquétipo” 

(COMENIUS, 2002, p. 53-54). 

Para tornar-se homem, este teria que ter os requisitos da “instrução, [...] 

virtude [...] e religião”. A instrução foi entendida para Comenius como “todo 

conhecimento das coisas, das artes e das línguas”. Com a virtude e a religião, 

formariam a base para a formação do homem ideal (COMENIUS, 2002, p. 54-55). 

Segundo Comenius, o homem pode ser formado, pois “(...) o homem foi 

criado com aptidão para entender as coisas, para a harmonia dos costumes, para o 

amor de Deus acima de todas as coisas” (COMENIUS, 2002, p. 58). 

A partir dessa comparação ele inaugurou a arte de ensinar, a didática, 

explicitado em suas próprias palavras: 

 

Assim como uma tábua rasa, o escritor pode escrever o que desejar, 
e ao pintor, que não ignora a arte de ensinar, é fácil gravar o que 
quiser na mente do homem. Se isso não ocorrer não será por culpa 
da tábua (mesmo que seja grosseira), mas por ignorância do pintor e 
do escritor (COMENIUS, 2002, p. 62). 

 

Ele defendeu a escola para todos, justificando que a educação seria 

necessária através da disciplina, pois o homem poderia ser transformado tanto em 

“um animal bastante manso” como no “mais feroz dos animais que a terra pode 

produzir”, sendo assim “a educação necessária para todos” (COMENIUS, 2002, p. 

75). 

Também destacou a condição social ou individual do homem, e que todos 

necessitariam ser educados:  
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A quem um dia caberá comandar outros, como reis, príncipes, 
magistrados, pastores e doutores da Igreja, a estes, mais que 
ninguém, é necessária a educação profunda da sabedoria. [...] os 
súditos precisam ser iluminados para que saibam obedecer com 
prudência os que comandam com sabedoria: não por obrigação e 
com servil obséquio, mas de bom grado e por amor à ordem. Isso 
porque uma criatura racional deve ser guiada pela razão, e não por 
meio de gritos, cárceres, pancadas (COMENIUS, 2002, p. 76). 

 

Nesta passagem, Comenius criticou a educação que ele mesmo teve, nos 

moldes até então realizadas no século XVII, defendendo que a educação teria que 

ser para todos e ocorrer na primeira infância, analisando que  

 

A educação deverá ser iniciada muito cedo, por que na vida não só 
se deve aprender, como também agir. Convém, pois, instruirmo-nos 
o mais depressa possível sobre o que se deve fazer na vida para que 
não nos aconteça ter de abandoná-la antes de termos aprendido a 
comportar-nos (COMENIUS, 2002, p. 78). 
 

Portanto, a escola primária para todos teria que ser na primeira infância e 

deveria preparar para toda a vida, ensinando “a todos todas as coisas que digam 

respeito ao homem, ainda que depois delas venha a ser mais útil a um, e outra ao 

outro”; enfim, a escola manufatureira (idem, p. 101). 

Comparando as condições da sociedade da época – século XVII –, Comenius 

considerou o homem como um ser corrompido, cheio de erros, e que não bastava 

ensinar para a vida política religiosa, mas para salvá-lo, então seria urgente a 

educação da juventude num determinado local, ou seja, a escola. 

Sobre quem assumiria a responsabilidade da educação, ele expôs que seria a 

princípio dos pais, pois “[...] tem sido autores da vida, devem ser autores também da 

vida intelectual, moral e religiosa” (COMENIUS, 2002, p. 83). 

Ressalvou que como a sociedade mudou e os problemas que demandaram, 

aumentaram, ou seja, pelas mudanças do modo de produção, os pais, não teriam 

mais tempo para essa tarefa. Sendo assim, teriam que firmar um hábito de 

 

Confiar muitos filhos em conjunto a pessoas escolhidas para instruí-
los, pessoas eminentes pela cultura [...] Esses educadores são 
chamados preceptores, pedagogos, mestres e professores: os locais 
destinados a esse ensino comum são chamados escolas, institutos, 
auditórios, colégios, academias, etc. (COMENIUS, 2002, p. 83-84). 
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Comenius comparou a escola com a construção de locais onde a produção é 

coletiva, analisando dessa forma: 

 

Quem cria peixes com fins culinários constrói um pesqueiro, onde 
eles são colocados para que se multipliquem juntamente com os 
outros milhares. E quanto maior é o pomar, mais crescem as árvores, 
[...]. E assim como se devem preparar os pesqueiros para os peixes 
e os pomares para as plantas, também se devem preparar as 
escolas para os jovens (COMENIUS, 2002, p. 87). 

 

Ou seja, quando se produz em série, maiores serão os resultados. Com essa 

consideração ele especificou sobre o espaço adequado para a escola. A escola para 

todos, sem distinção de sexo, e, portanto, ninguém deveria ser excluído, a partir de 

seu caráter universal: 

 

Cumpre-nos agora demonstrar que nas escolas é preciso ensinar a 
todos um conhecimento (exato e profundo) de todas as ciências e 
artes [...]. Todos aqueles [...] que estão no mundo [...] devem 
aprender a conhecer os fundamentos, as razões, os fins de todas as 
coisas mais importantes, que existem ou existirão. E é preciso cuidar 
(aliás, garantir) para que ninguém no mundo jamais depare com 
alguma coisa que lhe seja desconhecida que não consiga sobre ela 
emitir um juízo moderado ou dela fazer uso adequado (COMENIUS, 
2002, p. 95). 

 

Assim definiu que as escolas “[...] são oficinas para a humanidade, elas 

transformam os homens em homens de verdade, ou seja, visando os fins já 

estabelecidos, ser racional, agir em seu benefício próprio e ser a imagem de Deus” 

(COMENIUS, 2002, p. 96). 

Nessa época, o fio condutor da sociedade burguesa era a mercadoria, motivo 

principal que moveu os homens às grandes navegações. A mercadoria seria 

produzida através da divisão do trabalho, cada um iria se especializar em uma parte 

da produção, pois a população aumentava e assim a necessidade de maior 

produção, consequentemente o acúmulo. 

Analisando essa questão, Comenius propôs uma escola em que os conflitos 

existentes na sociedade da época, através de sua organização, fossem dissolvidos e 

as relações contidas neste processo se tornassem harmoniosas.  

A burguesia, neste momento como classe emergente, se apropriou dessa 

concepção de escola para todos, manufatureira, em que nem todos eram iguais na 
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divisão do trabalho. Comenius não falou sobre uma escola de qualidade, de 

excelência, mas que o homem se apropriaria de virtudes, através da escola para ser 

moralizado.  

Seguindo nossa análise com os pensadores clássicos acerca de nosso 

objeto, realizamos uma leitura de Adam Smith (1723-1790), que propôs uma 

determinada organização da educação, para atender às demandas sociais num viés 

econômico e político (grifo nosso). 

Essa questão será analisada do ponto de vista teórico deste autor, sobre as 

questões econômicas que estavam atingindo os objetivos da educação, tanto a nível 

individual, quanto para o público, no século XVIII. 

No capítulo I, artigo II, em A Riqueza das nações (1776) ao tratar sobre a 

relação dos gastos do Estado para a educação da juventude, Smith considerou que 

as escolas deveriam cobrir seus próprios gastos, por meio dos seus honorários ou 

da remuneração que o estudante pagaria ao mestre (1983, p. 199). 

Sobre a real contribuição que as dotações (impostos) teriam para a educação, 

questionou: 

 

Terão essas dotações públicas contribuído, de modo geral, para 
atingir o objetivo de sua instituição? Terão elas contribuído para 
estimular a diligência e melhorar a capacidade dos professores? 
Terão conduzido o curso da educação para objetivos mais úteis, 
tanto para o indivíduo como para o público, do que os objetivos para 
os quais teriam sido aplicadas espontaneamente? Não parece muito 
difícil dar uma resposta, pelo menos provável, a cada uma dessas 
perguntas (SMITH, 1983, p. 200). 

 

Em seguida respondeu essas questões em sua análise econômica, 

destacando sobre o ofício do professor, o fato de que este fosse tratado com uma 

autoridade, pois além da remuneração este receberia honorários pagos pelos 

alunos, ou seja, uma gratificação (emolumento). Smith discordou disso, expondo que 

o professor deveria ganhar somente pelo seu ofício, sem receber nenhuma 

vantagem. 

 

As dotações concedidas a escolas e colégios necessariamente 
diminuíram, em menor ou maior grau, a necessidade de os 
professores se aplicarem em sua profissão. Sua subsistência, na 
medida em que provém de seus salários, tem provindo 
evidentemente de um fundo que independe totalmente do sucesso e 
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da reputação que conseguem em suas ocupações especializadas. 
(SMITH, 1983, p. 200). 

 

Portanto, para dar conta dessa tarefa, o professor não necessitaria de um alto 

grau de conhecimento, nem se exporia ao ridículo perante os alunos e ao mesmo 

tempo teria a possibilidade de “forçar todos [...] a frequentarem com a máxima 

regularidade essas preleções simuladas, e a manterem o comportamento mais 

decente e respeitoso durante todo o tempo das aulas” (SMITH, 1983, p. 200). 

As análises de Smith seriam para justificar sobre os gastos que o Estado tem 

com as escolas. Ele citou o exemplo da Inglaterra, em que as escolas públicas são 

menos corruptas, devido à dependência dos professores pelos honorários. Destacou 

que essas escolas “não têm privilégios exclusivos” e que para “se obter as honras de 

um diploma, não se exige que uma pessoa apresente certificado durante 

determinado número de anos em escola pública” (SMITH, 1983, p. 203).  

Afirmou nesse discurso que na ausência de instituições públicas para a 

educação, só seria necessário ensinar o que fosse útil: 

 

[...] não se ensinaria nenhum sistema e nenhuma ciência que não 
fossem objeto de alguma procura ou que as circunstâncias da época 
não tornassem necessário, conveniente ou, pelo menos, de acordo 
com a moda. Um professor particular jamais poderia considerar 
vantajoso ensinar uma ciência reconhecida como útil, mas num 
sistema desacreditado e antiquado, ou então uma ciência que todos 
consideram um simples acervo inútil e pedante de sofismas e coisas 
destituídas de sentido [...]. Se não houvesse instituições públicas 
para educação, seria impossível a um fidalgo, após ter passado, com 
aplicação e capacidade, pelo mais completo curso de formação que 
as circunstâncias da época supostamente permitiam, ingressar no 
mundo desconhecendo inteiramente tudo aquilo que constitui o 
assunto comum de conversa entre fidalgos e homens do mundo 
(SMITH, 1983, p. 212). 

 

Smith questionou sobre a não obrigação do Estado em atender a educação 

das pessoas, e se o fizesse, quais seriam as categorias da população atendidas e 

como essas seriam reconhecidas. Respondendo a essa questão, ele considerou que 

 

Em alguns casos, o estado da sociedade necessariamente leva a 
maior parte dos indivíduos a situações que naturalmente lhes dão, 
independentemente de qualquer atenção por parte do Governo, 
quase todas as capacidades e virtudes exigidas por aquele estado e 
que talvez ele possa admitir. Em outros casos, o estado da 
sociedade não oferece a maioria dos indivíduos em tais situações, 
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sendo necessária certa atenção do Governo para impedir a 
corrupção e degeneração quase total da maioria da população 
(SMITH, 1983, p. 213). 

 

Smith analisou as condições sociais do homem moderno, em que, pela falta 

de habilidades específicas supostamente adquiridas “[...] à custa de suas virtudes 

intelectuais, sociais e marciais”, seriam os trabalhadores pobres, “[...] a grande 

massa da população – a menos que o Governo tome providências para impedir que 

tal aconteça” (1983, p. 214). 

Portanto, nas sociedades primitivas, – apesar de os homens não terem um 

conhecimento aprimorado e pouca variedade de ocupações –, “cada um faz, ou é 

capaz de fazer quase tudo, o que faz ou é capaz de fazer qualquer coisa. E com o 

grau de conhecimento que tem é suficiente para conduzir as atividades simples da 

sociedade” (SMITH, 1983, p. 214). 

Ele criticou a sociedade da época, que mesmo havendo “pouca variedade de 

ocupações para a maioria [...] é quase infinita a variedade existente [...] na 

sociedade inteira”. Mas essa diversidade, com seus múltiplos objetivos, exercitam a 

mente, dos poucos que não tem uma ocupação específica, tornando-as 

“extraordinariamente agudas e amplas” (SMITH, 1983, p. 214). 

Essas condições não seriam para um determinado grupo, como os filhos das 

pessoas comuns, pois, segundo Smith, esses não contribuíam “para o bom governo 

ou [...] sociedade”, necessitando atenção especial do Estado. Justificou que, 

enquanto os filhos dos ricos teriam a atenção particular de seus pais, os pobres, 

filhos “das pessoas comuns”, não disporiam de tempo para educar seus filhos, nem 

condições de mantê-los na infância, sendo assim necessário o papel do Estado 

(SMITH, 1983, p. 214). 

Essas análises nos fizeram questionar como a escola pública primária foi se 

construindo e como foi vista pelos pensadores em determinados momentos 

históricos, cujas teorias inspiraram as reformas políticas. Pensando assim, não 

poderíamos deixar de estudar Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), um dos 

principais pensadores franceses no século XVIII, assim como Comenius e Smith. 

Formou, com Montesquieu e os liberais ingleses, o grupo de pensadores 

considerados precursores da ciência política moderna. 

O contexto da Revolução Francesa foi o cenário para a expressão de seus 

ideais, em que o pensamento liberal saiu do campo das formulações e foi para o 
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campo político, ou seja, das realizações. Foi a tomada do poder político da 

burguesia, tendo como pressuposto construir o “paraíso” aqui na terra, considerada 

um dos principais acontecimentos da França, centro irradiador do pensamento 

contemporâneo, especialmente no campo educacional.  

Neste campo, Rousseau, em seu pensamento pedagógico, defendia o papel 

da escola para formar o homem civil, livre das amarras religiosas, com liberdade e 

individualidade. Foi a partir desse momento que ele destacou a necessidade da 

organização de um sistema de ensino, condição para uma nação organizada, 

justificando na sua obra Emílio ou da Educação (1762), que 

 

Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos carentes de tudo, 
precisamos de assistência; nascemos estúpidos, precisamos de 
juízo. Tudo o que não temos ao nascer e de que precisamos quando 
grandes nos é dado pela educação (ROUSSEAU, 2004, p. 9). 

 

Essa situação na época era paradoxal, pois, enquanto o Estado liberal 

garantia os direitos universais do cidadão de liberdade, propriedade e igualdade, 

para deflagrar todo o ideário de uma educação, a escola primária deveria ser 

universal, pública, laica e de caráter de obrigatoriedade, mas não necessariamente 

igual para todos. 

Rousseau omitiu a função do Estado, mas defendeu um projeto de sociedade 

em que valoriza o homem civil, abordando os ideais de cidadania, liberdade e 

individualidade, preocupações típicas do mundo burguês, defendendo que “o 

homem civil é apenas uma unidade fracionária que se liga ao denominador, e cujo 

valor está em sua relação com o todo, que é o corpo social” (ROUSSEAU, 2004, p. 

11). 

Ele não respondeu todos os problemas, mas não elegeu a Igreja como 

instituição principal. E não diz que necessariamente o Estado vai garantir educação 

para o Emílio. A discussão era: quem resolverá as desigualdades entre os homens? 

E a educação? 

Na sua obra, Rousseau analisou a transição do homem natural para o homem 

civil através da educação, primeiro criticando a religião e preparando o homem 

através do isolamento individual do seu aluno, pois a sociedade era corrompida e 

poderia prejudicá-lo no seu desenvolvimento, criticando que “As boas instituições 

sociais são as que melhor sabem desnaturar o homem, retirar-lhe sua existência 
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absoluta para dar-lhe uma relativa, e transferir o eu para a unidade comum” 

(ROUSSEAU, 2004, p. 11, grifo do autor). 

Seu lema foi resolver o problema da educação pela individualidade, princípio 

do liberalismo, que defende que o responsável pelo sucesso e pelo fracasso é o 

próprio indivíduo, questionando dessa forma a escola pública existente: 

 

Não posso encarar como instituição pública esses ridículos 
estabelecimentos chamados colégios. Tampouco considero a 
educação da sociedade, pois, tendendo essa educação a dois fins 
contrários, não atinge nenhum dos dois; só serve para criar homens 
de duas faces, que sempre parecem atribuir tudo aos outros, e nunca 
atribuem nada a si mesmos (ROUSSEAU, 2004, p. 13). 

 

Nessa passagem ele destacou sobre os dois tipos de educação, a pública e 

comum a todos e a particular e doméstica, distinguindo-as e defendendo que só 

deveria ocorrer uma delas. Esse foi o princípio da escola dualista, justificando a 

criação de duas escolas, uma para os filhos da classe trabalhadora e outra para os 

filhos dos gestores da sociedade. 

Rousseau analisou que o aluno frequentava a escola porque o ensino era 

obrigatório, indicando que a educação individual seria a ideal, substituindo a escola. 

Essa premissa foi apropriada pelos positivistas, defendendo que a criança precisava 

de uma escola enquanto ofício para justificar seus projetos de Estado moderno e 

liberal.  

Analisando Rousseau, Comenius e Smith, consideramos que o primeiro 

avançou no rompimento com a questão religiosa enquanto que o segundo teorizou 

sobre uma ciência de educação, com os aspectos da didática e a organização inicial 

de um sistema de ensino. Smith por sua vez formulou princípios que foram se 

cristalizando sobre a concepção de escola publica, especialmente em relação ao 

ideário liberal da educação burguesa. 

 

1.2 A Escola Pública, Industrialização e Reprodução Social em Marx e Snyders 

 

Seguindo essa análise histórica, trataremos sobre a escola pública a partir da 

industrialização, no final do século XIX, discutindo o ideal de escola pública nesse 

período.  
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Karl Marx (1818-1883), discutindo o processo de produção do 

capital,  analisou os resultados da introdução da maquinaria, a forma superior da 

manufatura, a grande indústria, a produção em grande escala e a produção do 

capital, sendo que a escola pública para ele deveria ser gratuita e para todos. Ao 

criticar a concepção de escola burguesa, defendia a formação dos filhos da classe 

operária a partir da formação profissional, intelectual e física, mediante a valorização 

do estudo e do lazer, não devendo estar atrelada ao serviço da produção da mais-

valia. 

Marx formulou uma nova matriz do pensamento educacional criticando a 

sociedade burguesa, ao considerar que a escola pública foi transformada numa 

instituição social de manutenção da ordem burguesa, difundindo em seus conteúdos 

o mundo fantástico das mercadorias, da produtividade, da competição e do 

individualismo, principalmente aos filhos dos operários (SILVA, 2007). 

Apesar de não tratar especificamente sobre as questões educacionais, Marx 

analisa a educação no conjunto da sua obra: 

 

 Marx procura demonstrar por razões teóricas e por evidências 
empíricas que a escola contemporânea, ainda que de maneira 
difusa, aborda em seu conteúdo a perspectiva da ordem burguesa, 
servindo aos seus propósitos econômicos, políticos, ideológicos e 
culturais. A burguesia, ao instalar-se no poder, entre os séculos XVIII 
a XIX, serviu-se da educação, fundamentada em seu componente 
ideológico, como instrumental para consolidar-se e manter-se no 
poder (SILVA, 2007, p. 1). 

 

Alves, ao analisar sobre a produção da escola pública na perspectiva do olhar 

de Marx, discute que o processo material desta instituição é o próprio “elemento 

revelador de sua natureza e das funções sociais que vem assumindo 

historicamente” (2006, p. 136). 

Nos anos finais do Século XIX, a incorporação das mulheres e crianças na 

produção e as condições precárias dos ambientes das fábricas determinaram um 

quadro crítico das condições materiais e morais da classe trabalhadora, sucedendo 

uma fase histórica de reação a essas condições (ALVES, 2006, p. 137). 

Em um primeiro momento, foi a criança a maior beneficiada com a luta dos 

trabalhadores em favor de leis sociais, pelas denúncias de maus tratos e exploração 

nas fábricas, as quais progressivamente tornariam obrigatória a escolarização das 
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crianças. Mas a escola seria uma extensão da fábrica para atender tanto os filhos 

dos desempregados quanto os filhos dos capitalistas. 

A partir de 1870, com as transformações materiais dos países mais 

avançados, que levaram à organização e universalização da educação, surgiu a 

proposta burguesa clássica de escola pública, universal, laica, obrigatória e gratuita. 

Marx e Engels defenderam a expansão da escola pública no sentido da 

humanização dos filhos da classe operária, mediante uma educação que associasse 

a formação profissional e intelectual, o lazer e que não estivesse vinculada à mais-

valia, podemos observar isso na sua concepção e educação: 

 

Por educação, entendemos três coisas: 
1. Educação intelectual; 
2. Educação corporal, tal como é produzida pelos exercícios de 
ginásticas e militares; 
3. Educação tecnológica, abrangendo os princípios gerais e 
científicos de todos os processos de produção e ao mesmo tempo 
iniciando as crianças e os adolescentes na manipulação dos 
instrumentos elementares de todos os ramos de indústria. À divisão 
das crianças e dos adolescentes em três categorias, de 9 a 18 anos, 
deve corresponder a um curso graduado e progressivo para a sua 
educação intelectual, corporal e politécnica. Os custos destas 
escolas politécnicas devem ser em parte cobertos pela venda das 
suas próprias produções. Esta combinação do trabalho produtivo, 
pago com a educação intelectual, os exercícios corporais e a 
formação politécnica, elevará a classe operária muito acima do nível 
das classes burguesa e aristocrática (MARX, 1978, p. 223). 

 

Até esse momento buscamos mostrar uma visão histórica do processo de 

produção e expansão da escola pública e outro aspecto imprescindível em nosso 

estudo foi problematizar sobre a questão da escola pública como reprodução 

social, a partir do pensamento do francês Georges Snyders no início do século XX 

(grifos nossos). 

Discutindo a situação do ensino na França e as novas alternativas que 

estavam se afirmando, como a Escola Nova, Georges Snyders se propôs a estudar 

o Ensino Tradicional e a Educação Nova e, a partir daí, elaborou uma nova 

pedagogia, a Pedagogia Progressista, a partir do aporte teórico marxista.  

 Na sua obra Escola, classe e luta de classes, publicado pela primeira vez em 

1977, Snyders formulou uma nova corrente  de pensamento, de base 

francesa, mediante a tradição marxista.  
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Ao lado de Althusser3, Bordieu-Passeron, Establet, Giroux e Ivan 

Ilich, Snyders discutiu  a escola como aparelho reprodutor e propagador da 

ideologia, valores, concepção de sociedade e  ideias da classe dominante. Estes 

autores representam o pensamento de crítica ao sistema público de ensino, entre os 

anos 1960 e 1970, como contraponto aos ideais da Escola Tradicional e Nova. 

 Para Snyders (1981), a principal função da escola é a inculcação da ideologia 

burguesa explícita e o recalcamento, a sujeição e o disfarce da ideologia proletária. 

Impede o desenvolvimento da ideologia revolucionária do proletariado, pois ela 

qualifica o trabalho intelectual e desqualifica o trabalho manual, sujeitando o 

proletariado à ideologia burguesa sob um pequeno disfarce burguês. 

 Ele analisou que “o papel da escola, a função real e oculta que lhe é 

destinada, é precisamente esta: a partir dos fracassos escolares dos desfavorecidos, 

mergulhá-los na humilhação para que não renunciem a uma atitude de humildade”. 

Ou seja, os dominados são educados para aceitar a ideologia do dominante, 

chegando a perder sua identidade cultural, ao ponto de assumir o discurso da classe 

dominante, como se fosse seu (SNYDERS, 1981, p. 71). 

Uma forma de superar essa realidade seria instituir um ensino único no ponto 

de chegada, mesmo com diversos meios para se chegar a um fim, mas que fosse 

“um ensino de apoio e ajuda temporários”. Pensando numa sociedade em que as 

crianças não sejam submetidas às desigualdades, lutando para se ter um ensino 

que desenvolva as potencialidades de apoio, através de adaptações de métodos e 

conteúdos (SNYDERS, 1981, p. 75). 

Amparado nos pressupostos de Marx, Snyders considerou a escola como 

palco da luta de classes, e por isto deve ser utilizada pelas classes exploradas, 

pelas forças progressistas, como um dos seus instrumentos de libertação. 

Para ele a escola está apenas a serviço da classe dominante e o sistema de 

ensino contribui para perpetuar a estrutura das relações de classe e ao mesmo 

tempo para legitimar. Devem-se desvendar os mecanismos a partir dos quais a 

burguesia reserva uma educação necessariamente precária aos filhos da classe 

                                                 
3
 Outros textos tornaram-se referências como Aparelhos Ideológicos de Estado (1971) de Louis Althusser. Este 

movimento produziu e continua a produzir importante impacto  no pensamento educacional brasileiro, acerca da 

escola pública e seu papel na sociedade, sobre os limites e possibilidades da escola, exercendo forte influencia 

entre  intelectuais e educadores no Brasil e na América Latina ao compreenderem a escola como espaço de luta e 

resistência frente ao Estado capitalista.  
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trabalhadora. É essencial mostrar como a escola é um reflexo e não uma causa da 

sociedade de classes.  

Snyders nos mostra o ponto central da sociedade de classes, que é a 

detenção do capital e dos meios de produção por uma classe servindo-se da 

exploração de outras, trabalhando a questão da educação e da cultura. Sobre isso 

ele considerou que “A escola confunde-se com uma instituição de reprodução da 

cultura legítima e desta forma para a ordem estabelecida” (1981, p. 77). 

No plano ideológico, a escola tem o papel de acomodar desde cedo os 

trabalhadores ao seu papel de explorados na sociedade, impregná-los dos valores 

da burguesia para impedir que se organizem politicamente contra o sistema que os 

explora cotidianamente, encher suas cabeças de preconceitos e mistificações.  “Sua 

função efetiva consiste em provocar o fracasso das crianças proletárias para 

finalmente as sujeitar aos seus postos de exploradas” (SNYDERS, 1981, p. 78). 

Segundo Snyders (1981), o fracasso ou mesmo a fraqueza do sistema de 

ensino é resultado do papel que a escola desempenha, mascarando a relação entre 

a origem social e os resultados escolares. Nesta lógica, a escola é a primeira a 

realizar uma divisão: as dos que sabem ler e do outro lado os que não sabem; essa 

divisão da escola primária vai refletir nas divisões do futuro, na divisão entre as 

classes sociais.  

Valendo-se da análise marxista e fundamentalmente de situar a escola e sua 

função dentro de um contexto muito maior do que ela própria e do qual ela é parte, 

que é o da luta de classes. Analisar a escola como uma superestrutura dentro da 

sociedade de classes nos permite ver que a escola está destinada a reproduzir a 

divisão social do trabalho e a preparar as crianças, de acordo com sua classe social, 

para cumprir determinado papel dentro desta divisão. 

A partir da consideração de que a escola é necessária ao progresso para 

atender as exigências da sociedade do momento dos trabalhadores, foi necessário 

analisar essas questões na relação Estado, Sociedade e Educação.  

 

1.3 Estado, Sociedade e Educação 

 

Meszáros (2008) julga que ou a sociedade redefine seu relacionamento com 

as suas condições e necessidades, ou essa situação já existente levará todos ao 
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fracasso próximo. Nessa discussão, foi necessário ainda analisar as relações que 

envolvem as demais políticas sociais que fazem parte da relação entre Estado e 

sociedade. A atual política dita social, ao mesmo tempo em que garante a 

sobrevivência dos indigentes, cobra destes o valor dos benefícios, que estão 

vinculados diretamente ao mercado e ao consumo. 

Nessa análise vale ressaltar a Constituição Federal de 1988, que deixou 

claro, no plano da legislação, os direitos sociais, mas esbarra nas políticas 

executadas, que avalia de acordo com valores desiguais. Temos liberdade de 

escolha, mas temos que seguir as regras previamente “votadas” nos “palcos” do 

legislativo brasileiro (grifos nossos). 

Assim, concordamos com Vieira (2001) ao ressaltar que temos mais uma 

tarefa: a luta para garantir que os direitos à educação sejam respeitados e tenham 

superioridade, por força da Constituição Federal, ou então ficaremos apenas na 

posição de consolação, limitados a este relativismo das atuais políticas sociais. E 

que a expansão da escola não ocorra somente nos aspectos quantitativos, mas na 

qualidade de todas as suas instâncias políticas e pedagógicas. 

Saviani (2007) analisa a educação como política social, nada mais que uma 

expressão típica da sociedade capitalista, produzida para compensar o caráter 

antissocial da economia dessa sociedade. 

A partir dessas análises, sobre o complexo processo histórico que a escola 

pública brasileira se desenvolveu e se expandiu, no cenário das relações 

contraditórias do modo de produção capitalista, numa condição de subordinação e 

dominação do imperialismo internacional, medidas são tomadas para a manutenção 

dessa condição. 

Figueiredo (2006) considera que essas medidas “visam construir um 

consenso de que a falta de prioridade para as reformas no financiamento e na 

administração da educação vem acarretando custos econômicos, sociais e políticos 

para os países em desenvolvimento” (p. 109). 

Sendo necessárias para isso as reformas, as quais além de satisfazer e 

camuflar os interesses econômicos, atenderiam “a necessidade de manutenção do 

mito liberal da escola, como mecanismo de promoção do desenvolvimento 

econômico-social do país, [...] no discurso de que a escola está defasada em relação 

ao processo produtivo” (FIGUEIREDO, 2006, p. 111). 
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Esse discurso liberal da escola como promotora da ascensão social continua 

responsabilizando-a pelo fracasso ou sucesso da classe trabalhadora, sendo assim 

justifica-se que as reformas deveriam priorizar a expansão da educação básica 

(primária) com maiores recursos financeiros, observado 

 

No contexto da ideologia da globalização, o mito liberal da escola 
liberal reforça a interpretação de que, pela educação, será possível 
reduzir a pobreza e as desigualdades não apenas entre os 
indivíduos, mas entre as nações. A falta de educação é que explica a 
diferença de renda e a situação da pobreza (FIGUEIREDO, 2006, p. 
114). 

 

No atual movimento de rearticulação do capitalismo, o Estado vem “criando 

discursos e estratégias específicos [...] de que a educação é capaz de corrigir as 

mazelas e capacitar os indivíduos e a sociedade para o ingresso no mundo 

globalizado” (ZANARDINI, 2006, p. 125).  

Para dar conta dessa tarefa, a escola primária teria um novo papel a 

desempenhar: revisar sua função e as formas de organização. E o palco, pode-se 

afirmar, estaria nas políticas educacionais, expressas a partir das perspectivas 

liberais, como recurso para solucionar os problemas educacionais brasileiros. 

Xavier e Deitos (2006) consideram nessa lógica atual do modo de produção 

capitalista, um receituário, sintetizado em seis medidas4 para analisar esse 

processo. Destacaremos para este trabalho, a terceira medida que trata sobre a 

  

[...] centralidade da educação elementar (problemas intra-escolares), 
como a condição indispensável para a promoção do desempenho 
econômico e social; [...] essas medidas caminhariam para a 
distribuição dos recursos financeiros para as escolas públicas [...] 
para sua manutenção e organização (XAVIER; DEITOS, 2006, p. 76-
77). 
 

Essas considerações reforçam o ideário da escola primária, como o centro 

das questões referentes às medidas adotadas pelo Estado no Século XX, em 
                                                 
4
 Primeira Medida: parte do pressuposto que o processo econômico mundial acelerado e a disponibilidade para 

a inserção na competitividade (globalização) geram novas exigências econômicas, políticas e educacionais (p. 

75); segunda medida: aponta como problemas e ordem geral o fato de se estarem gerando distorções (...) já que 

o esgotamento do modelo econômico nacional (...) estaria levando o país ao atraso econômico social (p. 76); 

quarta medida: combate à instabilidade político-institucional (p. 77); quinta medida: refere-se à suposta 

ausência de mecanismos de avaliação e informações da sociedade civil (p. 79); sexta medida: considera 

saudável a influência dos organismos e agências financeiras multilaterais para o desenvolvimento da eficiência 

institucional, operacional e da gestão política e financeira do Estado, e das ações sociais e econômicas no Brasil 

(2006, p. 79, destaques dos autores). 



39 

 

 

 

consonância com a ordem econômica e social vigente e foi útil em minha análise 

comparativa da década de 1970 na Região Oeste do Paraná. 

Diante disso, posso afirmar que a escola pública primária vem enfrentando 

obstáculos e interferências ao longo de toda a sua construção para, sem ilusões de 

uma transformação radical, empreender a tarefa histórica de possibilitar uma 

evolução social de “atender as efetivas necessidades educacionais e culturais do 

país, promotora da emancipação humana” (XAVIER e DEITOS, 2006, p. 83). 

Nessa perspectiva, se o capitalismo ainda não se esgotou, e está em pleno 

desenvolvimento das forças produtivas, foi mister analisar os objetivos que a 

sociedade atual tem em relação à escola pública primária, mediante as políticas 

educacionais, para contribuir com a reflexão crítica de suas bases teóricas-práticas, 

na tentativa de: 

 
Manter vivo o rigor histórico e lógico que a elaboração científica 
exige, [...] contribuir para transformar o mundo existente e para 
manter aceso o sonho de que um dia iremos construir uma 
sociedade mais justa, igualitária e humana [...] que se concilie na 
igualdade social [...] e na qual os homens possam desenvolver, 
plenamente, sua forma de ser (LOMBARDI, 2005, p. 29).  

 

Foi na compreensão desse processo, que retomamos os debates que 

encaminharam as questões da educação, seus embates e movimentos, através dos 

quais a escola pública primária se apresenta até a atualidade, por meio da leitura 

das principais concepções existentes acerca desse conhecimento, das políticas 

educacionais do período estudado e das pesquisas em fontes primárias do Estado 

do Paraná e da sua Região Oeste. 

O Estado, no interior da sociedade capitalista, como o mediador do processo 

de distribuição da riqueza do país, através das políticas sociais é estrategicamente 

organizado, consistindo numa 

 

[...] estratégia governamental e normalmente se exibe em forma de 
relações jurídicas e políticas, não podendo se compreendida por si 
mesma. Não se definindo a si, nem resultando apenas do 
desabrochar do espírito humano, a política social é uma maneira de 
expressar as relações sociais, cujas raízes se localizam no mundo da 
produção (VIEIRA, 1992, p. 21). 
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Nessa lógica, o capital prioriza os seus gastos, por meio do discurso de um 

Estado eficiente, com regulamentações e políticas que sejam eficazes para as 

demandas do capital, mas também que atenda minimamente as prioridades, 

necessárias para a manutenção da sua estabilidade política, tentando minimizar as 

tensões entre as classes sociais. 

Dessa forma, todos teriam direito a educação, sendo que alguns níveis da 

sociedade com prioridade, de acordo com os interesses do capital. A escola pública, 

mais especificamente a escola primária, ficaria na tarefa, ainda que no plano do 

discurso, de reverter os altos índices de analfabetismos e exclusão social, pois 

dados oficiais mostram que: 

 

79% dos alunos estão matriculados na rede pública e gratuita de 
ensino, o que reforça a necessidade de compreensão da oferta 
pública de educação como direito. A despeito desses dados, o 
número absoluto de sujeitos de 15 anos ou mais (que representam 
119,5 milhões de pessoas do total da população) sem conclusão do 
ensino fundamental, como etapa constituidora do direito 
constitucional de todos à educação, é ainda de 65,9 milhões de 
brasileiros. Da população economicamente ativa, 10 milhões de 
pessoas maiores de 14 anos e integradas à atividade produtiva são 
analfabetas ou subescolarizadas (BRASIL, 2007, p. 16-17). 

 

Em 2009, as taxas de analfabetismo demonstraram que esse quadro não 

mudou significativamente quanto à escolaridade, pois houve uma leve redução da 

taxa de analfabetismo para as pessoas de 15 anos ou mais de idade (de 11,5% em 

2004 para 9,7% em 2009) e da taxa de analfabetismo funcional para essa mesma 

faixa etária, de 24,4% para 20,3% (IBGE, 2009). 

A rigor, nessa sociedade, marcada pelas contradições, existe uma disputa 

ideológica entre os grupos hegemônicos, sustentados pelas políticas sociais 

estabelecidas pelo Estado, numa correlação de forças. 

Deitos (2009) analisa essa questão, considerando que os dados educacionais 

do MEC sobre o investimento público na educação brasileira em 2007 foi de 4,6% 

em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), representando um aporte de R$117,4 

bilhões. Apesar desses valores significativos, não são suficientes, comparados com 

os juros e encargos da dívida externa brasileira, destacando que: 

 

A expansão e a universalização do processo educacional é 
constituinte como componente da política social que é resolvida no 
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processo contraditório da repartição da riqueza socialmente 
produzida numa sociedade de classes e como resultado do embate 
pela disputa da riqueza nela produzida, a educação, e 
particularmente a implementação da política educacional, imbricada 
como parte desse processo, recebe o tratamento na dimensão das 
forças sociais em jogo (DEITOS, 2009, p. 9). 

 

Esse contexto possibilita uma discussão sobre as condições históricas da 

expansão da escola pública no Brasil, a partir da relação Estado, sociedade e 

educação. Desde a colonização, a educação brasileira serviu aos interesses das 

classes dominantes, dos detentores da riqueza do capital, e mais tarde aos grandes 

blocos econômicos pós II Guerra Mundial. A escola pública, contraditoriamente, 

apesar de não ter sido o fator determinante, esteve atrelada ao processo produtivo e 

ao desenvolvimento econômico, pois       

       

O processo de industrialização não resultou de um avanço técnico 
propiciado pelo desenvolvimento científico e tecnológico do país. O 
processo de produção e transmissão do saber não constitui no Brasil 
uma base ou elemento propulsor da mudança nas relações de 
produção. Essa é uma das facetas típicas do capitalismo, que no 
processo da reprodução do capital em escala mundial se instala e 
avança em formações sociais “atrasadas” nas quais nem todas as 
condições internas necessárias a esse avanço estão presentes 
(XAVIER, 1990, p. 57). 

 

Para continuar esse estudo e entender a expansão da escola pública no 

Brasil, foi mister uma breve análise do movimento histórico da relação Estado, 

sociedade e educação nos períodos colonial, imperial e republicano. 

 

1.4 A educação brasileira no período colonial 

 

No início do período colonial, o ensino era missionário e a escola tinha a 

forma de aldeamento e os alunos (indígenas) não aprendiam somente uma língua e 

outra interpretação do mundo em que viviam, mas seria o começo de uma 

penitência, pela culpabilização de seus pecados (XAVIER, 1994). 

A intenção em treinar a mão de obra para o trabalho nos engenhos de açúcar, 

não fica evidenciado nas ações pedagógicas dos jesuítas. Fazia “parte da 

aculturação do nativo, condição indispensável para a catequese, o aprendizado das 

práticas elementares de produção para a sobrevivência material da comunidade 
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indígena, em processo de aldeamento”. Mas a leitura, a escrita e o cálculo foram sim 

os conteúdos do ensino nesse período, pois davam base para a compreensão das 

Sagradas Escrituras, que só eram acessíveis depois de muito tempo de seminário 

(XAVIER, 1994, p. 43). 

Romanelli considera que os objetivos práticos dos jesuítas eram o 

recrutamento de fiéis e servidores, mas que a conversão da população indígena 

resultou na criação de escolas elementares, e dessa forma 

 

Os padres acabaram ministrando, em princípio, educação elementar 
para a população índia e branca em geral (salvo as mulheres), 
educação média para os homens da classe dominante, parte da qual 
continuou nos colégios preparando-se para o ingresso na classe 
sacerdotal, e educação superior religiosa só para esta última 
(ROMANELLI, 2003, p. 35). 
 

Aos poucos, os Seminários foram sendo ampliados, tornando-se instituições 

de ensino, atendendo o desejo de instrução da sociedade na época – a formação 

das elites e o desenvolvimento da urbanização. 

O sistema de ensino na colônia foi organizado nos moldes europeus a partir 

do Ratio Studiorum5. Com o crescimento da população e a urbanização, fez-se 

necessária a instrução e a formação das elites e lideranças políticas da sociedade 

colonial.  

O ensino elementar continuava sendo obrigação da família, através de 

parentes ou de preceptores e somente para os filhos dos proprietários de terra, 

sendo que nessa época a população colonial se constituía, aproximadamente, de 

2/3 de escravos e uma pequena parcela de trabalhadores livres, rurais e urbanos, 

para quem o ensino era dispensável. 

 

Numa economia de base agrária, rudimentarmente praticada, e numa 
situação política de submissão, que exigia um aparelho 
administrativo reduzido e pouco sofisticado, o próprio ensino da elite 
não era encarado como prioridade ou com especial cuidado 
(XAVIER, 1994, p. 48). 

 

Entre lutas de monopólios e acordos comerciais, no início do século XVIII a 

colônia brasileira desenvolveu-se economicamente e socialmente, com o início do 

                                                 
5
 Plano de Estudos da Companhia de Jesus (1599), constituído por um conjunto de regras cobrindo todas as 

atividades dos agentes diretamente ligados ao ensino (SAVIANI, 2010, p. 55). 
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ciclo da mineração e as atividades que advinham dessa demanda econômica, tendo 

como consequência na educação, uma solução paliativa, as Aulas Régias6, que 

duraram em torno de quarenta anos. 

Com o surgimento de uma nova camada intermediária da sociedade, 

representada pelos pequenos comerciantes, os artesãos e os burocratas, com 

afinidades além de econômicas, de comprometimento político, marcou-se um 

período conturbado, de grandes embates7. 

Essa nova classe, chamada de pequena burguesia, teve como fator relevante 

para sua ascensão a situação do mercado interno,  

 

[...] criado e reforçado com a economia de mineração [...] também em 
plena ascensão na Europa. Essa classe desempenhou relevante 
papel na evolução da política no Brasil [...] e nas transformações, 
porque passou o regime no final do século. E se ela pode fazê-lo, 
isso se deve sobretudo ao instrumento de que dispôs para afirmar-se 
como classe: a educação escolarizada (ROMANELLI, 2003, p. 37). 
 

Essa demanda social, nas relações com a classe dominante, resultou em 

aspectos que contribuíram para uma melhor compreensão da característica 

dominante no ensino brasileiro.  Essa relação de poder, mediada pelas relações de 

trabalho, determinou que, apesar de existirem duas camadas frequentando a escola, 

a educação continuava a mesma para as elites rurais. 

   

1.5 O ensino no Império 

 

A questão da expansão da escola pública primária iniciou com a emancipação 

política brasileira e medidas institucionais após a Independência. Até 1822, o país 

ainda tinha uma educação precária, com algumas poucas Aulas Régias.  

 

Conforme o discurso da época, havia que se construir o “edifício 
instrucional” de que a jovem nação carecia para tomar finalmente os 
“rumos da civilização”. Mas esse processo foi marcado, desde logo, 
por um escandaloso desajuste entre os objetivos proclamados e o 
encaminhamento de projetos, assim como entre as medidas legais 

                                                 
6
 Aulas avulsas, sustentadas por um imposto colonial, o “subsídio literário”, paradoxalmente criado treze anos 

após o decreto que as instituíra (1772) (XAVIER, 1994, p. 52). 
7
 Foi nessa camada que foram recrutados indivíduos ligados ao jornalismo, às letras e principalmente à política. 

(ROMANELLI, 2003, p. 37). 
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definidas e a as condições concretas de sua efetivação (XAVIER, 
1994, p. 61). 

 

Esse debate ocorreu na Assembleia Constituinte de 1823, com os dois 

projetos: Projeto do Tratado de Educação para a Mocidade Brasileira e o Projeto de 

Criação de Universidades8. Essa condição de emancipação e condições precárias 

ainda hoje é a realidade de muitas escolas públicas primárias do Brasil. 

Pode-se dizer que a primeira proposta de criação de escolas primárias foi o 

Projeto Januário da Cunha Barbosa, resultando no Decreto de 15 de outubro de 

1827, o qual finalmente garantia instrução primária a todos os cidadãos do Império. 

Mas apesar dessa conquista histórica, ainda não havia o cumprimento dessa 

lei9. O projeto detalhava a organização do ensino primário nos moldes europeus e o 

decreto convertia essa instrução em simples Escolas de Primeiras Letras. 

Destacamos nessa análise que  

 

A realidade econômica, política e social após a Independência, que 
sofreria profundas transformações até o final do Império, explica esse 
desajuste entre o discurso e prática e a surpreendente omissão do 
poder central em relação à instrução popular (XAVIER, 1994, p. 62). 

 

A organização da escola primária baseava-se no ensino da leitura, da escrita, 

das quatro operações de cálculo, noções gerais de geometria prática, gramática 

portuguesa e a doutrina católica. O método de ensino era o de Lancaster e Bell. 

Este método de ensino mútuo tornou-se oficial em 1827 com a aprovação da 

Lei das Escolas de Primeiras Letras. Baseava-se no aproveitamento de alunos mais 

adiantados como auxiliares do professor no ensino de classes numerosas (SAVIANI, 

2006, p. 15). 

Saviani (2006) analisou que “a Reforma Couto Ferraz serviu de referência 

para a regulamentação da Instrução Pública em muitas províncias, especialmente no 

referente à adoção do principio da obrigatoriedade do ensino primário” (p. 23). 

                                                 
8
 O primeiro sugeria a postergação de medidas governamentais para a escola elementar e a elaboração de uma 

“doutrina educacional nacional” e o segundo a criação de imediata de, pelo menos, duas universidades 

(XAVIER, 1994, p. 61, destaque do original). 
9
 A preocupação maior era com a sofisticação desse nível de ensino do que com a sua extensão a todos os 

cidadãos (XAVIER, idem). 
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A falta das condições materiais inviabilizaram a implantação desse projeto de 

lei e um dos fatores que destacou essa preocupação foi a discussão em torno da 

reforma constitucional de 1881, com a lei Saraiva10.  

Apesar disso, foi assim que pela primeira vez no país o domínio da leitura e 

da escrita tornou-se condição para o alistamento eleitora. Mesmo inspirados em 

sistemas políticos democráticos, a alfabetização como requisito para a aquisição do 

direito à cidadania restringiu ainda mais esse direito, pois ainda havia a seleção pela 

renda (XAVIER, 1994, p. 96). 

Nessas circunstâncias, o sistema de ensino ainda estava associado à 

formação das elites, através das práticas educativas e dos currículos que a 

sociedade da época almejava para perpetuar a separação entre o trabalho 

intelectual e o manual, ou seja, a educação dualista.  

Segundo Romanelli (2003), foi a “consagração do sistema dual de ensino [...] 

o próprio retrato da organização social brasileira, que despontava para a República” 

(p. 41). 

A pequena burguesia já não comportava as instituições simplistas e fizeram 

uma pressão histórica para romper com as limitações impostas pela Constituição de 

1881. “E a instituição da escola, calcada no princípio da dualidade social, iria aos 

poucos ter seus alicerces comprometidos pelo crescimento e complexificação” dessa 

camada da sociedade (ROMANELLI, 2003, p. 42). 

Para esta reflexão, evidenciaram-se os embates entre os intelectuais e os 

homens públicos da época em torno desse assunto. Uns admitiam o caráter 

restritivo da alfabetização como condição para o voto, vendo isso com desconfiança 

às classes emergentes da população.  

Saviani (2010) defende que no período vigente da Lei da Escola de Primeiras 

Letras “a instrução pública caminhou a passos lentos”. E que as principais críticas 

em relação à educação eram: falta de preparo, parca remuneração e pouca 

dedicação dos professores; ineficiência do método lancasteriano; falta de 

instalações físicas adequadas à prática do ensino mútuo e a ausência de 

fiscalização das autoridades do ensino. A situação reclamava, portanto, uma ampla 

reforma da educação e a expansão da escola pública (p. 129-130).  

 
                                                 
10

 Introduziu a restrição do direito de voto ao analfabeto, combinando esse critério ao da renda. Esta lei também 

viria a introduzir as eleições diretas. 
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1.6 O período Republicano e a expansão do ensino elementar 

 

Na Constituição Republicana de 1891, o critério de renda foi eliminado do 

alistamento eleitoral, mas continuou a restrição do voto ao analfabeto. Portanto, o 

poder público ainda não tinha interesse pela expansão do sistema escolar. 

O jogo político era de “cartas marcadas”, ou seja, como não havia um 

interesse em criar-se uma base de representação popular, ocorria desde a 

composição de um colégio eleitoral restrito, até as fraudes eleitorais. 

Esse contexto marcou o processo político brasileiro no período republicano, 

de 1889 até o início do século XX (1930), caracterizados por Jorge Nagle de 

Entusiasmo pela Educação e o Otimismo Pedagógico11. 

O analfabetismo foi transformado em instrumento de exclusão social, sendo 

associado à noção de incapacidade e, portanto, não sendo considerado o analfabeto 

um cidadão. “Essa associação equivocada reforçava o preconceito das elites em 

relação às camadas populares, colaborando eficientemente para a perpetuação de 

sua exclusão na vida política nacional” (XAVIER, 1994, p. 105). 

Nesse jogo de desinteresse político do regime republicano, o sistema escolar 

continuava descentralizado, apesar das agravantes estatísticas educacionais, 

ficando a instrução elementar, sua manutenção e legislação sob a responsabilidade 

dos estados. Essa omissão estatal do governo central era justificada por novos 

princípios, como explica Xavier do federalismo e da autonomia dos estados, mas 

 
A consequência dessa política foi, sem dúvida, a perpetuação da 
precariedade da escola primária, tanto do ponto de vista da sua 
qualidade, como da sua expansão. Consolidava-se, ainda, a extrema 
disparidade dessa espécie de atendimento escolar nas várias regiões 
do país, presente em todo o Período Imperial (XAVIER, 1994, p. 
105). 

 

Uma das medidas ocorridas foi a divisão do ensino primário em dois graus: 

para crianças entre 7 e 13 anos e entre 13 e 15 anos12. Na Reforma Rocha Vaz de 

1925, o ensino primário foi contemplado com a autorização de “acordos financeiros 
                                                 
11

 Movimento de 1910, em que depositava na desanalfabetização a redenção social do brasileiro. Nagle (2001), 

explica que estes movimentos “começaram por ser (...) uma atitude que desenvolveu nas correntes de ideias e 

movimentos políticos sociais e que consistia em atribuir importância cada vez maior ao tema da instrução nos 

diversos níveis e tipos” (p. 135). A rigor, esse movimento preparou o terreno para que mais tarde (1920) 

ocorressem transformações nos programas educacionais a partir da concepção de educação “como a mais eficaz 

alavanca da história brasileira (p. 136). 
12

 Por Benjamim Constant, primeiro Ministro da pasta da Instrução, Correios e Telégrafos (1890-1892). 
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da União com os estados para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino” 

(XAVIER, 1994, p. 108). 

Essas reformas foram tentativas frustradas, pois representaram o 

pensamento isolado e desordenado dos comandos políticos e ficaram muito longe 

de comparar-se a uma política nacional de educação (ROMANELLI, 2003, p. 43). 

Mesmo com o federalismo e a autonomia dos Estados, as disparidades 

regionais ocorreram não só no plano econômico, mas também no plano educacional, 

aprofundando as distâncias existentes entre os sistemas escolares estaduais. Em 

consequência disso, os Estados considerados mais pobres ficavam a mercê da 

própria sorte, enquanto os que comandavam a política e a economia do país tinham 

privilégios econômicos e podiam equipar com melhores recursos seus sistemas de 

ensino (ROMANELLI, 2003, p. 43). 

Foi a partir desse momento, em que se deu a transição da sociedade 

brasileira de agroexportadora para o modelo urbano-industrial, que houve alterações 

significativas em torno da escola pública primária. 

Dessa transição, marcada pela crise política e econômica, resultaria a 

Revolução de 30, estabelecendo também o controle ideológico do Estado sobre o 

Sistema de Ensino. 

A escola nesse cenário ainda era uma instituição destinada às elites, em que 

o controle ideológico confirmava a preocupação do grupo hegemônico, dissidente da 

política oligárquica. Ou seja, o cenário político tinha como protagonistas desse 

embate os fazendeiros, senhores de engenho, grupos decadentes do período 

econômico do café no Brasil e os emergentes das atividades urbanas e industriais. 

Saviani, citando o exemplo do Estado de São Paulo, explica sobre essa 

questão afirmando que 

 

Essa involução na reforma do ensino paulista coincide com a 
consolidação do domínio da oligarquia cafeeira que passa a gerir o 
regime republicano por meio da política dos governadores. Seria 
preciso esperar o período final da República Velha com a crise dos 
anos 1920 para retornarem-se às reformas estaduais da instrução 
pública e recolocar o problema do sistema de ensino, que passará a 
ter um tratamento em âmbito nacional após a Revolução de 1930 
(2010, p. 166). 
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O embate em torno da escola pública dividia-se entre o grupo conservador, 

que defendia a manutenção dos privilégios educacionais, e o grupo progressista, 

que preconizava a modernização do sistema de ensino da elite. 

O discurso em torno dos princípios da escola única, universal e gratuita era a 

bandeira dos trabalhadores urbanos, a maioria imigrantes europeus, e o grupo 

instruído da classe média, influenciados pela doutrina liberal, em que reivindicavam 

a democratização do regime político e do sistema escolar. 

Foi somente com a emergência do processo de industrialização e 

urbanização no país, que se verificou o crescimento da demanda social por escola, 

juntamente com uma intensa mobilização das elites intelectuais em torno da reforma 

e da expansão do sistema educacional vigente. 

Enquanto as classes médias procuravam a escola para ascensão social, a 

grande maioria da população formada de trabalhadores rurais e urbanos não recebia 

apoio adequado do Estado para frequentá-la, resultando no alto índice de 

analfabetismo desse período. 

Para continuar com essa análise, abordaremos a seguir como a expansão da 

escola pública se construiu na sociedade brasileira a partir de 1930 e quando essa 

estrutura começou a mudar e a tomar rumos diferentes. 

É importante considerar nesse movimento o embate estabelecido no campo 

das ideias, a partir dos movimentos culturais e pedagógicos, em favor de reformas 

mais profundas. No campo das aspirações sociais, o operariado em formação exigia 

mudanças para o aumento da expansão da escola pública, tendo em vista o 

processo acelerado de urbanização, resultado da industrialização. 

 

1.7 A educação brasileira após 1930 e o discurso liberal 

 

Com a influência dos países hegemônicos internacionais, inspirados na 

doutrina liberal da burguesia, o Brasil organizou sua República. 

 

A doutrina liberal, instrumento de luta da burguesia contra o Antigo 
Regime13, fundava-se nos princípios da individualidade, da liberdade, 
da propriedade, da igualdade e da democracia [...] implicava a 
possibilidade de mobilidade social com base nos “méritos” 

                                                 
13

 A mesma ideologia que condenou e justificou as novas instituições e a nova ordem econômico-social que se 

implantou nos países centrais (XAVIER, 1990, idem). 
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individuais. Daí, como consequência lógica, o pensamento liberal 
desembocou na defesa da “Escola Pública, Universal e Gratuita” 
como condição indispensável para a garantia da igualdade de 
direitos e oportunidades, que justificava, em última instância, a 
desigualdade social “justa” porque “natural” (XAVIER, 1990, p. 61). 

 

Em seu discurso, o movimento chamado Escola Nova se constituiu a partir 

das reivindicações educacionais da população, mas principalmente para resolver as 

questões que emergiam das novas elites. Romanelli (2003) considera que a 

expansão do ensino no Brasil ocorreu a partir de 1930 devido ao “crescimento 

sensível da demanda social de educação”, e que esse resultou em dois “fatores 

concomitantes: o crescimento demográfico e a intensificação do processo de 

urbanização” (p. 14). 

O sistema educacional estava defasado em relação ao desenvolvimento da 

sociedade, tanto com relação à expansão econômica, quanto às mudanças 

socioculturais. 

 

A manutenção e o aprofundamento dessa defasagem [...] estão 
relacionados com as contradições políticas ocasionadas pela luta 
existente entre vários setores das camadas dominantes na estrutura 
do poder. Essa relação se torna evidente na organização do ensino 
que evolui, refletindo aquela luta, de modo que se pode perceber, 
nessa evolução, ora a conciliação das facções opostas, ora a 
predominância de uma delas, sendo a tendência geral favorável às 
facções conservadoras (ROMANELLI, 2003, p. 15). 

 

Nesse embate, os setores conservadores acabaram controlando a expansão 

da escola primária através de 

 

[...] controle quantitativo, feito através de dispositivos legais que 
criaram uma estrutura de ensino rígida, seletiva e discriminante, 
socialmente falando; [...] controle qualitativo, que exerceu pelos 
dispositivos que favoreciam a expansão do ensino de tipo acadêmico 
e prejudicavam a expansão do ensino técnico (ROMANELLI, 2003, p. 
15). 

 

 Neste contexto, a educação primária foi alvo das mudanças que ocorreram no 

desenvolvimento social brasileiro. Foi imprescindível compreender o contexto 

político e econômico da sociedade brasileira e suas implicações no âmbito da 

educação. Delimitamos esse período por marcar a mudança do modelo agrário para 
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o chamado modelo desenvolvimentista econômico e, portanto, os desdobramentos 

desse contexto para a expansão da escola primária. 

 Estas considerações são necessárias para responder às questões da 

expansão da escola pública primária que pretendemos pontuar a seguir, para 

problematizar a expansão da escola pública primária no período da década de 1970 

na Região Oeste do Paraná. 

 

1.8 Desenvolvimento econômico e organização escolar no Brasil 

 

 Como apresentamos anteriormente, entendemos que a educação brasileira 

deve ser analisada do ponto de vista histórico, atrelada aos interesses do 

capitalismo, representados pelos grupos hegemônicos da economia mundial. 

 Ribeiro (2003), no estudo sobre a organização escolar, considerou algumas 

questões do Estado brasileiro que interferiram tanto na infraestrutura quanto na 

superestrutura da sociedade. 

 Para essa análise, a autora dividiu o estudo em períodos históricos, utilizando 

critérios para destacar os diferentes modelos – político, econômico, social – e dos 

momentos de crise que causaram a passagem de um modelo para outro, numa 

abordagem educacional significativamente possibilitada pelas experiências 

concretas que ocorreram nestes períodos. 

 Ela limitou os períodos em oito modelos, analisando cada um do ponto de 

vista da organização escolar. Entendemos como sendo importante sintetizar os 

referidos períodos neste momento da nossa pesquisa como um resgate para 

problematizar nosso objeto. 

O 1º período, de 1549 a 1808, é denominado modelo Agrário-Exportador 

Dependente, e destacou as fases jesuítica e pombalina da escolarização colonial.  O 

2º período, de 1808 a 1850, marcou a crise do Modelo Agrário-Exportador e o início 

da estruturação do Modelo Agrário-Comercial Exportador Dependente, em que 

ocorreu a denominada fase joaninha e “a fase politicamente autônoma” (p. 43). No 

3º período, de 1850 a 1870, foi consolidado o modelo anterior, período marcado por 

várias reformas educacionais.  



51 

 

 

 

O 4º período, de 1870 a 1894, marcou outro momento de crise do modelo 

vigente, na tentativa de incentivar a industrialização, dividido em duas fases: a 

imperial e a republicana, de acordo com os aspectos educacionais dessa fase. 

De 1894 a 1920, segundo Ribeiro (2003), a organização escolar ainda se 

encontrava no modelo Agrário-Comercial Exportador Dependente, e esboçou um 

quadro estatístico da situação educacional no país com relação aos ensinos 

primário, médio e superior (p. 84 a 94). 

No 6º período, de 1920 a 1937, nova crise é desencadeada no Modelo 

Agrário-Comercial Exportador Dependente, dando início à estruturação do Modelo 

Nacional-Desenvolvimentista, com base na industrialização. Ribeiro considerou duas 

fases para analisar a educação nesse período: a fase anterior e a posterior à 

Revolução de 30. A partir desse período, iniciou-se uma análise aprofundada das 

questões relativas aos recursos financeiros e teorias educacionais, com dados 

estatísticos e documentos legais da época (p. 95 a 126). 

No período seguinte, de 1937 a 1955, houve a consolidação do modelo 

anterior, o qual a autora subdividiu em três instantes distintos: o Estado Novo de 

Getúlio Vargas, de 1937 a 1945; o de Eurico Gaspar Dutra, em reação ao Estado 

Novo, de 1946 a 1950; e o retorno de Getúlio, de 1951 a 1954.  

No 8º período, de 1956 a 1968, ocorreu a nova crise do Modelo Nacional-

Desenvolvimentista de Industrialização e a implantação do chamado Modelo 

Associado de Desenvolvimento Econômico. Este período será melhor analisado a 

seguir, como contexto anterior ao recorte de nossa pesquisa, e portanto 

indispensável para compreender o significado dessa crise para a educação brasileira 

e suas consequências no período seguinte. 

 

1.8.1 Breve contextualização do período anterior ao golpe de 1964 

 

Como o recorte temporal desta pesquisa será a década de 1970, processo 

em que se deu o contexto do modelo de governo chamado de Nacional-

Desenvolvimentista, a partir da crise da implantação do modelo de Desenvolvimento 

Econômico no Brasil, pontuaremos aspectos referentes a este período.  
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Com a morte de Getúlio Vargas, o país ficou abalado e houve uma revolta 

popular com consequências políticas, que resultou na eleição de Juscelino 

Kubitschek de Oliveira com um projeto para fazer o Brasil progredir 50 anos em 5, 

 

Atacando o problema das estradas, da energia, dos transportes, e a 
construção de Brasília. Contaram com o apoio de vários setores 
sociais, entre os quais a burguesia agrária, com sua máquina 
eleitoral do campo, [...] o operariado sindicalizado e as forças 
nacionalistas (RIBEIRO, 2003, p. 152). 

 

 No início, o governo JK contava com o apoio de setores importantes do 

campo econômico e político da sociedade brasileira, face ao estabelecimento de 

uma liberdade política, as promessas de melhoria nas condições de vida, e outros 

fatores ideológicos. 

 Nesse contexto, houve um grande fluxo de capitais estrangeiros, pelas 

necessidades advindas da crise econômica do governo anterior e do projeto de 

desenvolvimento desencadeados a partir do crescimento da indústria de 

equipamentos, bens de consumo duráveis e produtos químicos. 

Dessa forma, o modelo político nacional-desenvolvimentista é conciliado com 

o modelo de desenvolvimento econômico, com a substituição das importações e 

contou com a participação do capital estrangeiro, tornando-se um aparato político. 

O novo modelo econômico vai sendo gestado expresso nas características de 

predomínio do capital estrangeiro no controle do setor industrial, principalmente nas 

indústrias de bens de consumo de luxo e automobilística; monopolização precoce da 

economia do país, na entrada de grandes empresas; concentração de terras e a 

formação de capital bancário, através dos financiamentos de curto prazo e grandes 

possibilidades de lucros.  

Tais reformas visavam atender às necessidades do capitalismo brasileiro e 

tinham o apoio dos setores de esquerda, que negavam esse modelo econômico. No 

período entre 1955 e 1964, houve uma diversificação das atividades econômicas, 

com destaque maior de um grupo de dirigentes de empresas estrangeiras, cujos 

interesses estavam interligados aos dos grupos que detinham tais empresas. 

 

1.8.2 Confrontos e conflitos na expansão da escola pública 
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 Segundo Ribeiro (2003), houve um aumento percentual nas despesas da 

União com relação à educação pública nesse período da transição, num total de 

4,0%, ficando em quarto lugar nas prioridades do governo14. Nos Estados e 

Municípios, os percentuais ficavam em 14,8% e 8,8%, respectivamente. 

Esses dados demonstraram que a educação pública, apesar de não ser a 

prioridade dos governos, propiciou uma queda nos índices de analfabetismo15 em 

comparação ao período anterior. 

Com a mudança da economia agrícola para industrial, exigia-se uma 

qualificação da mão de obra, mas se questionava como oferecer um ensino além da 

alfabetização, quando a maioria que morava nas grandes cidades era de migrantes 

da zona rural, que permaneciam analfabetos e formavam um contingente de 

marginalizados na periferia das grandes cidades. 

 Nos aspectos da legislação, analisaremos a LDB n.º 4.024/61, na sua 

segunda fase de debates, de 1958 a 1961. A primeira fase foi a partir do 

cumprimento de um artigo da Constituição de 1946, que determinava a competência 

da União em legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Em 1947, 

iniciou-se o debate do anteprojeto; em 29/10/1948 foi apresentado o projeto de lei e 

somente em 20/12/1961, treze anos depois, se transformaria em lei. 

 O Deputado Carlos Lacerda, apresentando um substitutivo ao projeto, 

favoreceu a escola particular, desencadeando um debate fervoroso, com 

campanhas de apoio e contra o tal substitutivo. Pode se afirmar que esse embate 

teve como principal motivo a defesa dos princípios da escola pública e da escola 

privada.  

A Igreja Católica teceu críticas à escola pública, na defesa de um discurso 

liberal de formação do caráter do homem. O ensino público era apontado como 

responsável pelo aumento da criminalidade, enquanto os defensores contrários 

rebateram que ela não se omitia aos problemas dos fins da educação, pois entendia 

que os meios justificavam os fins. 

 A defesa pela escola pública, nesse período, teve como um dos principais 

articuladores o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932. 

  

                                                 
14

 Em 1º lugar o Ministério da Fazenda, em 2º os Ministérios militares e 3º lugar viação e obras públicas. 
15

 Em 1960 o percentual era de 39,4 e 1970 baixou para 33,6. 
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Os educadores influenciados pelas “ideias novas” rebatiam, [...] 
afirmando que não cabia nem ao Estado e nem a família determinar 
[...] o tipo de formação do indivíduo. O que os grupos sociais deviam 
proporcionar eram as condições para que cada um fosse 
responsável pela própria formação. Daí ser a escola pública a mais 
adequada (RIBEIRO, 2003, p. 168).  

 

 Florestan Fernandes, um dos principais defensores da escola pública e da 

democratização educacional no Brasil entre os anos 50 e 60, criticou a forma como 

as escolas religiosas contribuíram com a conservação dos interesses das mesmas. 

 Na questão do financiamento, prosseguia o embate entre defensores das 

escolas particulares e os da escola pública, no que dizia respeito à responsabilidade 

do Estado ao financiar as escolas particulares existentes, na concessão de bolsas 

de estudos e na expansão da rede pública de ensino. 

 Aprovada, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

4.024/61), no capítulo sobre as finalidades da educação, expressava a influência da 

concepção humanista moderna e tinha como forte indicação a hegemonia da 

concepção humanista tradicional, vertente religiosa, indicada pela correlação de 

forças dos representantes legais do grupo conservador. 

 Neste período, destacamos os movimentos de educação popular que 

marcaram a luta pela alfabetização da população adulta, para que participassem 

ativamente da vida política do país, sendo necessária a criação de novos métodos 

de alfabetização16. 

 Entre os movimentos surgidos nesse contexto, o sistema Paulo Freire17 foi o 

método de alfabetização que desencadeou em 1964 o Plano Nacional de 

Alfabetização (PNA) e visava alfabetizar em um ano 5 milhões de brasileiros, mas 

devido às mudanças políticas do período foi extinto após três meses. 

 

1.9 O golpe militar de 1964 e seus efeitos políticos e financeiros no ensino 

primário 

 

O Golpe de 1964 deve ser entendido a partir dos resultados e das medidas 

implantadas nos governos seguintes, especialmente Castelo Branco (1964-1967) e 

                                                 
16

 Os principais movimentos foram: Os centros Populares de Cultura, os Movimentos de Cultura Popular e o 

Movimento de Educação de Base (RIBEIRO, idem, p. 171). 
17

 Ver livro Educação como prática da liberdade (1975). 
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Costa e Silva (1967-1969). Nesse item, analisaremos o contexto nacional para 

desvelarmos os desdobramentos a nível estadual e regional, mais especificamente 

na Região Oeste do Paraná. 

Logo após o golpe, houve prisões e perseguições com o Ato Constitucional nº 

1 (AI-1), em que foram suspensos os direitos políticos e cassados os mandatos. A 

sociedade brasileira passava a sofrer os desdobramentos do medo instaurado no 

país, como inquéritos político-militares e o uso da tortura como instrumento de 

obtenção de confissões. 

Em seguida vieram os demais Atos Institucionais18 e a nova Constituição de 

24 de janeiro de 1967, com as atribuições exclusivas do poder executivo, 

principalmente nos projetos de lei, de segurança e de orçamentos. As mudanças 

constitucionais seguiram as orientações de um grupo das Forças Armadas que se 

dividia em dois, denominados de sobornistas e de linha dura 19.  

Simultaneamente às mudanças na lei de Imprensa e na Lei de Segurança 

Nacional, esse grupo entregou o governo ao outro, mas não o poder, para que esse 

não mudasse a continuidade das políticas “[...] anticomunista, antidemocrática, 

antirreformista, antidesenvolvimentista e pró-americana” (BASBAUM, apud 

RIBEIRO, 2003, p. 180). 

As medidas que se seguiram, denominadas de terror político, tinham o 

objetivo econômico  

 

[...] consubstanciado na: a) reformulação de Lei de Remessas e 
Lucros aprovada em 1962 [...]; b) assinatura em Washington da Lei 
de Investimentos, para evitar novas encampações de propriedades 
norte-americanas; c) conclusão da compra da American Foreign 
Power, por 131 milhões de dólares [...]; d) garantia da instalação da 
Companhia de Mineração Hanna, considerada inidônea até pelo 
governo dos Estados Unidos e concorrente de uma empresa do 
próprio governo brasileiro, a Companhia Vale do Rio Doce; e) opção 
monetarista de combate à inflação (RIBEIRO, 2003, p. 181). 

 

A opção monetarista foi marcada pelo aumento dos impostos, a restrição ao 

crédito bancário e o arrocho salarial. Este foi acompanhado pela proibição dos 

direitos de greve, o fim da estabilidade no emprego, associado ao “terror político”. 

                                                 
18

 AI-3 que estabeleceu as normas para as eleições federais, estaduais e municipais; o AI-4 estabeleceu as 

condições para a votação da nova Constituição elaborada pelo executivo. 
19

 O primeiro tinha como representante o Marechal Castelo Branco e o segundo o Marechal Costa e Silva. 
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Os efeitos dessa opção foram a garantia de grandes lucros para as empresas 

multinacionais, levando a falência das pequenas e médias empresas nacionais, com 

isso foram absorvidas pelo monopólio das mesmas. Os proprietários dessas 

empresas tornaram-se os gerentes das grandes empresas, formando um grupo que 

serviu de relações públicas para os grupos estrangeiros, e consequentemente o 

aumento do desemprego. 

O golpe militar no Brasil, que declaradamente tinha como objetivo acabar com 

a corrupção, com a inflação e com a subversão, na verdade foi uma estratégia do 

Estado, visando eliminar qualquer obstáculo à expansão do capitalismo 

internacional, decorrendo o entendimento de que a educação teria um papel 

importante no desenvolvimento e consolidação dessas relações, principalmente no 

ensino primário. 

   

1.10 O ensino primário na década de 1970 

 

         Em 1970, as despesas com a educação no Brasil estavam em terceiro lugar 

nas prioridades da União, o percentual era de 9,3%20. O governo federal e os 

estados criaram novos tributos sobre as empresas para obterem recursos 

necessários à universalização do ensino de 1º grau. Os municípios tiveram um 

aumento dos recursos destinados à educação em relação aos anos anteriores, de 

5,90% em 1964 para 12,65 em 1970 (RIBEIRO, 2003, p. 184). 

 Comparando esses dados quantitativos, apesar do aumento de verbas, 

Ribeiro considerou que a expansão do ensino primário diminuiu o ritmo em relação 

ao período anterior. Com relação às matrículas, a diferença foi de 100 para 129 

matrículas no início do ano de 1970. Sendo que em 1965 foi de 100 para 218 

matrículas iniciais (RIBEIRO, 2003, p. 186). 

 Quanto à aprovação, os índices se mantiveram, apesar do processo de 

ampliação ter sido mais lento, de 100 em 1965 para 163 em 1970, havendo uma 

melhora nas taxas de evasão durante o ano de 1965. 

 A matrícula no 4º ano representou 27,45% em 1970, evidenciando uma 

pequena melhora, significativa na retenção do aluno na escola, visto que em 1965 o 

índice era de 20,45%. Nos aspectos teóricos educacionais, o governo tomou 
                                                 
20

 Em primeiro lugar estava o Ministério do Exército (36,17%) e em segundo o Ministério dos Transportes com 

27,12%. (RIBEIRO, 2003, p. 183). 
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iniciativas para criar e aprovar uma nova organização do ensino de acordo com as 

expressões político-econômicas já expressas no cenário nacional, as quais deveriam 

ser “generalizadas e consolidadas” (RIBEIRO, 2003, p. 190). 

 As atividades que resultaram nos acordos MEC/USAID21 sofreram grande 

campanha contrária dos movimentos estudantis, que denunciaram estas como 

“mecanismos de subordinação da educação aos interesses norte-americanos”, 

tendo como consequência perseguições, prisões, desaparecimentos e tortura22 

(RIBEIRO, 2003, p. 190). 

 Outras medidas tomadas para a nova organização legal da educação foram: 

 

Em primeiro lugar a criação do Mobral (Movimento Brasileiro de 
Alfabetização) em 15-12-67 (Lei nº 5.370), que [...] teve suas 
atividades regularmente iniciadas apenas em setembro de 1970; em 
segundo lugar, a aprovação da Lei 5.540/68, [...] que fixa normas de 
organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação 
com a escola média [...]; em terceiro lugar, a aprovação da Lei nº 
5.692/71, de 11-08-71, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 
1º e 2º graus e dá outra providências (RIBEIRO, 2003, p. 190-191). 

  

 Os fundamentos que articularam a intervenção nos três graus de ensino pelo 

governo estavam na concepção tecnicista em educação, mais especificamente na 

chamada teoria do capital humano ou no economicismo educativo. 

Foi no contexto das pressões sociais e políticas que aconteceu uma 

significativa alteração quantitativa na organização e expansão da escola pública no 

Brasil. Foram quantitativos devido à ampliação dos problemas já existentes, como a 

impossibilidade de atender toda a população educacional e os altos índices de 

evasão e repetência. 

Mesmo com a expansão da escola primária, não houve uma ampliação nos 

aspectos qualitativos. Os dois elementos mediadores para a análise desse processo 

seriam os recursos financeiros e os aspectos teóricos educacionais. Em relação a 

isso, podemos afirmar que na raiz dos problemas da sociedade brasileira na época 

estava a submissão aos interesses do capitalismo internacional. Esta lógica 

beneficiou uma parcela reduzida da população brasileira a partir dos interesses da 

burguesia monopolista. 

                                                 
21

 Ministério da Educação e Cultura/United States Agency International for Development. 
22

 Em 1968 foi publicado o livro Beabá dos MEC/USAID, pelo então deputado Marcio Moreira Alves, que 

tornou público os conteúdos dos projetos em andamento. 
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Analisando dessa forma, podemos afirmar que na década de 1970 a 

expansão da escola pública primária não foi suficiente para atender as questões 

qualitativas do ensino no Brasil, pois não bastou construir espaços escolares, já que 

os recursos financeiros existentes não foram distribuídos em benefício de todos. 

Diante dessas considerações, analisaremos a seguir, de forma mais 

específica, como a escola primária foi organizada para atender as exigências do 

capitalismo na década de 1970, para então compreender e discutir as dimensões 

históricas da expansão da escola pública primária e suas relações econômicas, 

políticas e sociais. Nosso desafio está em entender as demandas da produção 

capitalista e suas consequências na constituição da escola pública da Região Oeste 

do Paraná. 

  

1.11 Educação e escola pública no contexto do desenvolvimentismo 

 

 A priori, discutiremos a política educacional desenvolvimentista no Brasil no 

período pós-golpe militar, durante a década de 1970, na tentativa de compreender 

as reformas do ensino que emergiram a partir do chamado “milagre econômico” 

(grifo nosso). 

 Esse momento foi caracterizado pela crise de acumulação do capitalismo, 

mudanças que refletiram na educação brasileira através das novas políticas e 

principalmente pela ênfase que foi dada aos ensinos da pré-escola e do 1º grau. 

 Cunha (1979) considerou que o fracasso do MOBRAL em formar grandes 

contingentes de eleitores manipuláveis estaria levando o Estado em não mais 

confiar nas formas apressadas de inculcação ideológica, promovendo assim a 

extensão da escolarização regular obrigatória. 

 A ideologia de desenvolvimentismo na educação teve sua gênese na década 

de 1950, período de crescimento econômico em que os recursos humanos foram 

valorizados como fatores exclusivos de produção. Até então, somente se 

considerava o número de trabalhadores, mas a partir da segunda guerra, com a 

reconstrução da economia dos países centrais, o nível educacional foi considerado 

relevante para o crescimento da renda (CUNHA, 1979, p. 16). 

 Muitos estudos foram realizados na época para justificarem os investimentos 

no chamado “capital humano”, inclusive com críticas severas daqueles que 
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defenderam a ambiguidade dessa correlação entre o crescimento da renda e os 

níveis de escolarização. 

 Uma expressão utilizada pelo autor para explicar essa ideologia é a teoria da 

modernização e sua relação com a educação. Surgida após a vitória dos Estados 

Unidos na segunda guerra e  

 

Como resultado da avaliação das transferências de capital [...] para 
os países devastados da Europa Ocidental e da Ásia, para os países 
da América Latina e [...] para as colônias africanas recém-libertadas. 
Em uns países, o capital era aproveitado para a ordenação da 
economia à imagem da eficiência norte-americana; em outros, os 
recursos eram aplicados em obras suntuosas, as fábricas iam à 
falência, os operários desertavam e mal eram treinados (CUNHA, 
1979, p. 17). 
  

 Essas diferenças foram explicadas pela educação, em que alguns países 

tinham uma população educada para a sociedade moderna enquanto que outros 

tinham população deseducada, originando assim a teoria da modernização23. 

 Essa teoria estabeleceu que para os países se industrializarem seria 

necessária disponibilidade de capital, trabalhadores qualificados e empresários, 

sendo necessária a inculcação “do espírito de empresa” nos indivíduos através da 

educação. 

 As críticas a essa teoria apontavam para a ênfase excessiva que teria sido 

dada a educação como 

 

[...] produto de mudanças sociais, encobrindo, provavelmente, os 
seguintes supostos ideológicos: a colocação dos países centrais do 
sistema econômico capitalista como constituindo paradigma para os 
países periféricos; a desconsideração das relações internacionais 
como determinantes das possibilidades de industrialização; o 
grupamento de países de diferentes estruturas dentro das mesmas 
classes (“sociedade não industrializada” ou “sociedade tradicional”) 
(CUNHA, 1979, p. 20). 

 

 Outro papel atribuído à educação como instrumento de desenvolvimento foi o 

de que esta seria para a construção de uma sociedade justa. Através da correção 

                                                 
23

 Embasada nas teorias da ação social de Max Weber, aperfeiçoada por Talcott Parsons e Hoselitz, citados por 

Cunha, 2003, p. 19. 
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das desigualdades da sociedade contemporânea, poderia se “alterar as relações 

sociais, vale dizer, construir uma sociedade nova24” (CUNHA, 1979, p. 20). 

 Vale destacar nessa análise o pensamento liberal, que postulava sobre as 

distintas potencialidades e motivações do indivíduo, em que este deveria se inserir 

na estrutura ocupacional das sociedades de acordo com a posição ocupada pelos 

pais. Nessa lógica, a escola seria o mecanismo de distribuição da potencialização e 

fixação dessa motivação. Assim, a escola não teria como objetivo a eliminação das 

diferenças entre os homens, mas a construção de uma sociedade onde todas as 

posições da estrutura ocupacional, mesmo as mais elevadas, estariam disponíveis 

para qualquer indivíduo, de qualquer origem, desde que fosse dotado e motivado 

para a competição.  

 Essa corrente de pensamento inspirou a ideologia oficial dos países 

capitalistas, em regimes totalitários e também nos liberais-democráticos. No Brasil, 

essa ideologia foi atribuída à educação como “a luz capaz de iluminar toda uma 

imensa ‘região’ da vida social deixada sombria pelo desenvolvimento econômico” 

'(CUNHA, 1979, p. 20). 

 Os ideais de uma escola pública, universal e gratuita ainda não eram 

concretizados no Brasil até a década de 1970. Esses princípios do liberalismo 

estavam presentes nos discursos que atribuíam à educação o papel de construir 

uma sociedade aberta, tanto no plano da pedagogia como no plano do Estado. 

 Para compreender esse papel, é mister analisar os conteúdos desses planos 

e as possíveis diferenças existentes a partir do pensamento liberal de educação. 

Não iremos aprofundar nesse momento os princípios gerais do liberalismo25, mas 

sim como esses mesmos princípios poderiam resultar numa sociedade aberta26 e 

qual o papel social da escola nessa perspectiva. 

 O princípio liberal parte do pressuposto de que a escola não estaria a serviço 

de nenhuma classe, nem de nenhum privilégio de herança, de credo religioso ou 

político, mas em benefício do “homem total”, livre e pleno, e que teria que revelar e 

desenvolver “em cada um seus dotes inatos, seus valores intrínsecos, suas 

aptidões, talentos e vocações” (CUNHA, 1979, p. 34). 

                                                 
24

 Teoria atribuída à educação por duas correntes de pensamento: a autoritária, de Mannheim e Skinner e a 

liberal, dos ideólogos da Revolução Francesa e seus continuadores (CUNHA, p. 20). 
25

 Individualismo, liberdade, propriedade, igualdade e democracia. 
26

 Termo utilizado por Cunha, 1979. 
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 A partir dessas vocações individuais despertadas e desenvolvidas pela 

escola, o indivíduo poderia adquirir uma posição social, ou seja, através da 

educação o homem encontraria seu lugar na estrutura ocupacional. O homem, 

independente de sua origem social, poderia ascender ou não às camadas elevadas 

da sociedade através da educação, e isso só dependeria de seu talento. 

 Condorcet27 (1743-1794), um dos teóricos da Revolução Francesa, participou 

mais diretamente das questões educacionais propriamente ditas, apesar de não ter 

sido um profissional da educação. Com seu pensamento lógico e filosófico, se 

ocupou da educação “propondo soluções práticas através de um plano de ensino 

que visava um sistema público e gratuito de educação com a finalidade de 

estabelecer igualdade de oportunidades” (CUNHA, 1979, p. 39). 

 Para Condorcet, o Estado deveria assegurar o gozo dos direitos dos homens, 

através da supressão das desigualdades sociais, as quais ele considerou três: as 

desigualdades de riqueza, de profissão e de instrução. Sendo que a terceira deveria 

ser destruída, através da organização de um ensino público aberto a todos. 

 A escola deveria ser gratuita para superar as desigualdades. 

 

Para Condorcet, o que interessa é que toda criança, qualquer que 
seja a sua condição, possa usufruir integralmente do direito de saber; 
[...] a gratuidade é insuficiente para estabelecer a igualdade de 
instrução, porque o pobre precisa trabalhar e não lhe importa a 
gratuidade do ensino se ele não pode ir à escola. [...] Assim, a 
gratuidade não constitui sozinha um meio eficaz para a igualdade 
(CUNHA, 1979, p. 41). 
 

  Condorcet redigiu um Plano de Instrução Pública28, tendo como objetivos 

principais ensinar a todos os cidadãos os conhecimentos necessários ao exercício 

do direito comum e dar a cada um saber técnico em vista de uma profissão 

determinada. Neste sentido, não deveria ser igual para todos, mas sim assegurar o 

desenvolvimento dos talentos pessoais. 

 

1.11.1 A função da escola no desenvolvimentismo 

 

                                                 
27

 Jean Antoine Nicolas de Caritat (Marquês de). 
28

 Lido na Assembleia Legislativa em 21 de abril de 1792. 
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 Anísio Teixeira, em 1932, ao trazer as ideias de Dewey para o Brasil, dedicou-

se para que o Estado assumisse a tarefa de reconstrução social, utilizando para isso 

a escola pública, obrigatória e gratuita. 

 Neste período histórico, a sociedade brasileira ainda não garantia nem 

acesso, e muito menos a permanência de todos na escola. Aqueles que ficavam não 

conseguiam atingir o grau mínimo necessário para melhorar sua situação social, 

sendo necessárias a expansão e a diferenciação dos sistemas escolares. 

 Foi atribuído também ao ensino de 1º grau, como nos demais níveis, resolver 

a questão da profissionalização, conforme as necessidades do mercado de trabalho 

local e regional. 

 Para isso o planejamento de ensino do Estado intencionou que a escola 

produziria a equalização de oportunidades sociais através das potencialidades dos 

indivíduos. Cunha (1979) criticou esse papel da escola, expondo que apesar de 

falso, legitimou a ordem econômica, verdadeira responsável pelas injustiças 

criticadas por essa ideologia, considerando cinco aspectos: 

 

Primeiro, [...] as oportunidades de escolarização não são 
franqueadas a todos [...]; segundo, mesmo onde há maior 
atendimento, verifica-se uma grande desigualdade na qualidade da 
educação; terceiro, as aptidões das pessoas não são características 
inatas; ao contrário, são um produto da sua primeira educação, 
associada às condições materiais [...]; quarto, a educação (escolar, 
no caso) está toda organizada para premiar as aptidões 
desenvolvidas nas classes não trabalhadoras da sociedade [...]; 
quinto, dizer que são as “razões de ordem intelectiva” que barram o 
progresso (escolar) é dizer metade da realidade, vale dizer, é 
dissimular a realidade (idem, p. 55-56, grifos do autor). 

  

 Essa análise possibilitou o questionamento do autor sobre os verdadeiros 

determinantes das diferenças sociais, que seguiam ainda o aspecto liberal da Escola 

Nova, tendo como fio condutor a ordem econômica capitalista, numa sociedade 

onde a maioria dos recursos produtivos é de propriedade privada, que por essa 

ordem e seus mecanismos próprios produz e reproduz as desigualdades sociais 

entre as classes. 

 Portanto, o discurso liberal de que a escola seria um instrumento de 

equalização de oportunidades foi somente uma forma de dissimular os mecanismos 

de discriminação que ela própria produziu, assim como os da ordem econômica. O 

Estado, como o regulamentador dessa ordem, foi o mesmo que dirigiu a educação 
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através das políticas sociais e garantiu simultaneamente o empreendimento do 

capitalismo no país. 

 Assim, a escola é sempre compreendida como um instrumento de reprodução 

dos interesses da ordem dominante, para que através de sua expansão lhe fosse 

atribuída o poder de provocar o desenvolvimento econômico no Brasil. Desde sua 

gênese, a escola classificou as pessoas oriundas das diferentes classes sociais, de 

acordo com suas potencialidades e motivações. 

 No período da ditadura militar no Brasil (1964-1985), como consequência de 

uma estratégia política econômica desenvolvimentista e por intermédio de um 

governo autoritário, se estruturou e manteve a ordem vigente, atrelada às demandas 

do capital internacional, na sua reestruturação após as duas grandes guerras 

mundiais. 

 Em plena “Guerra Fria” (1945-1989), o Brasil, como os demais países 

periféricos, foi cenário de um plano político geográfico de luta pelo controle do 

mundo entre a Rússia e os Estados Unidos. Precisava-se pensar uma expansão 

rápida para garantir a hegemonia mundial.  

Nessa luta, o Brasil ficou sob o domínio econômico dos Estados Unidos. A 

Região Oeste do Paraná teve uma grande relevância nessa estratégia de controle 

geopolítico, sendo uma região rica e produtiva, com uma geografia privilegiada de 

recursos naturais e fronteiriços com os outros países da America Latina. 

A principal expressão desse interesse foi a construção da hidrelétrica de 

Itaipu (1975-1982), como produtora de energia para o desenvolvimento do país e 

expansão do controle territorial da região. 

A educação teve sua parcela de responsabilidade para essa estratégia por 

meio da expansão da escola pública, através das relações entre o Estado, a 

sociedade e os setores que interessavam ao desenvolvimento do país.  

 O controle do Estado militar sobre as questões educacionais é parte desse 

estudo, pois será a partir dele que abordaremos as relações de poder, a dominação 

e as estratégias das políticas para a expansão da escola primária na Região Oeste 

do Paraná na década de 1970, na perspectiva de que “não é o Estado que age, mas 

sim sua forma de existência que é o regime político” (SALAMA, apud GERMANO, 

1990, p. 4). 
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 No Estado Novo (1937-1945), o Exército influenciou nas questões que 

definiriam o fortalecimento do Estado para o desenvolvimento econômico, 

atendendo a ordem social e a segurança nacional. Tratou-se de um Estado 

autoritário, que abarcou múltiplas funções como a intervenção e regulação da esfera 

econômica para conduzir o processo de industrialização e a educação cívica do 

povo, as quais caberiam às forças armadas existentes, consideradas as únicas 

instituições realmente nacionais (GERMANO, 1990, p. 45). 

 Para se consolidar a ordem burguesa, exigiu-se a intervenção do Estado na 

economia, o qual teve o papel dos chefes militares na armação dos golpes tanto de 

1937 quanto do processo que desencadeou o golpe de 1964, com algumas 

diferenças entre um e outro. 

 A partir da Segunda Guerra (1937-1945), as Forças Armadas brasileiras 

aliaram-se à nação americana, por meio da Escola Superior de Guerra, 

disseminando em definitivo a Ideologia da Segurança Nacional, cujas bases 

conceituais visavam justificar o controle das Forças Armadas sobre o Estado. 

 Na intervenção executiva do golpe de 1964, coube às forças Armadas, com a 

participação das classes dominantes do país e a colaboração das multinacionais e 

do próprio governo dos Estados Unidos, a instauração de um governo ditatorial, 

violento e repressivo durante vinte e um anos, tornando-se assim a ditadura mais 

longa na America Latina a partir dos anos 6029. 

 

1.12 Expansão da escola pública na crise política e econômica 

 

 As campanhas e movimentos de educação e cultura popular, com propostas 

de conscientização política e social do povo e a mobilização contra a ordem 

burguesa, apontaram no país uma expansão da oferta do ensino fundamental30. 

 Enquanto isso, em nível internacional, 

 

[...] a revolução socialista de Cuba afetou o poder e o prestígio dos 
Estados Unidos no Continente e concorreu decisivamente para o 
desenvolvimento de uma ofensiva anticomunista na América Latina. 
[...] a experiência cubana exerceu o fascínio sobre os oprimidos de 
vários países e os Estados Unidos se empenharam para evitar o 

                                                 
29

 No Peru – 12 anos (de 1968 a 1980); Uruguai – 11 anos (1973 – 1984); Chile – 17 anos (1973 – 1990) e 

Argentina – 7 anos (1976 – 1983) (GERMANO, 1990, p. 51). 
30

 No período de 1960 a 1964. 
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surgimento de algo semelhante em outro ponto das Américas. Em 
consequência, foi criado um programa de “cooperação” econômica 
denominado “Aliança para o Progresso31”; os exércitos [...] foram 
conclamados a travarem uma prolongada luta anti-subversiva; [...] 
ocorreu uma intervenção [...] dos Estados Unidos em favor das 
forças antidemocráticas e golpistas (GERMANO, 1990, p. 54). 

 

 Iniciou-se assim um processo político, com reformas e criação de instituições 

ideológicas que visaram à constituição da vontade coletiva da classe dominante e 

dos seus aliados, que culminou no golpe de 1964, com apoio das camadas médias 

da sociedade e setores da Igreja Católica32.  

 Em nome da ideologia da Segurança Nacional, os militares, com influência 

positivista do ideário de progresso, ciência e industrialização e o novo nacionalismo, 

procuraram uma saída para o imenso Brasil, com a convicção que o povo brasileiro 

não estava maduro para a democracia, proclamando o chamado autoritarismo 

político. 

O Estado Militar, montado no tripé formado pelo Conselho de Segurança 

Nacional, Serviço Nacional de Informações e Estado Maior das Forças Armadas, 

caracterizou-se pela manutenção de uma aparente democracia representativa, o 

controle da sociedade civil e a exclusão do setor popular das decisões políticas.  

Exemplificando essa ideologia, nas palavras do General Golbery do Couto e 

Silva33: “O povo [...] não é sujeito da história da nação [...] mas objeto da nação 

estatal” (apud GERMANO, 1990, p. 63).  

No campo econômico, destacou-se a opção clara pelo capitalismo, com 

centralização do Governo Federal, cabendo aos Estados seguirem as diretrizes 

centrais, incentivando a formação de empresas de economia mista, facilitando a 

acumulação do capital, a concentração de renda e atraindo os investimentos 

multinacionais. 

No contexto do milagre econômico, a população brasileira passou de 86 para 

105 milhões de habitantes, necessitando de uma grande produção de energia 

elétrica34. As exportações cresceram de 1.855 para 12.500 bilhões de dólares. 

Ocorreram estratégias políticas para garantir a expansão do capitalismo, a partir da 

                                                 
31

 Documento para análise posterior. 
32

 Responsáveis pela realização das “Marchas da Família, com Deus pela Liberdade”, campanha anti-reforma 

agrária (GERMANO, 1990, p. 55). 
33

   (1911- 1987). General brasileiro nascido em Rio Grande, Estado Rio Grande do Sul, braço direito do 

primeiro presidente militar Castelo Branco e destaque como teórico do movimento político-militar (1964). 
34

 De 38 para 72 bilhões de kWh. 
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crise dessa acumulação, com conflitos entre o capital privado nacional – 

multinacional e o Estado. 

Essa luta pelo poder econômico no contexto da crise do capital, em meados 

dos anos setenta, conduziu uma parte da burguesia para a oposição ao regime 

vigente e marcou a questão da dívida externa brasileira, que aumentou de 3,2 

bilhões de dólares em 1970 para 44 bilhões em 1981, agravando assim a situação 

econômica no país. 

As consequências desse processo foram além da descapitalização e 

desagregação das empresas públicas, a redução dos investimentos para os gastos 

sociais, corrupção e inflação galopante para garantir a rentabilidade dos setores 

privados, mantendo o caráter burguês do regime militar implantado no Brasil a partir 

de 1964. 

Face ao quadro de exclusão social, o Estado definiu e executou políticas 

sociais para prevenir e compensar as carências provocadas pelo processo de 

acumulação, as chamadas políticas preventivas e compensatórias, para produzir o 

mínimo de desigualdade social. 

Na educação, foi efetuada uma reforma aumentando o período de 

escolaridade obrigatória de 4 para 8 anos, tendo o Estado se descomprometendo 

gradativamente de financiar, pois os recursos estavam comprometidos com o capital 

privado, repassando ainda verbas para as escolas particulares. A iniciativa privada 

no campo educacional se ampliou e uma pequena parcela da população teve 

acesso aos graus mais elevados de escolarização (GERMANO, 1990, p. 239). 

A ideologia do Brasil como potência, constituída na ditadura militar, foi uma 

estratégia de hegemonia que envolveu os diversos meios para sua implantação, 

inclusive as políticas sociais, entre as quais a política educacional.  

 Outra questão importante do período sobre a expansão foi o controle 

ideológico e político do ensino, que visou eliminar as críticas às políticas sociais para 

se obter à adesão mais ampla aos projetos de dominação. Nesta lógica, estavam as 

intenções de ordem econômica das políticas para a elaboração e implantação da 

chamada “teoria do capital humano”. Nessa linha de pensamento, Claus Offe 

defendeu que 

 

[...] a economia da educação pretende esclarecer determinado nível 
de renda ou de crescimento através dos efeitos do sistema 
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educacional [...]. O planejamento educacional defronta-se com a 
questão relativa à que tipo e que quantidade de capital humano deve 
ser produzido caso a política queira atender a determinada demanda 
ou objetivos de crescimento (apud GERMANO, 1990, p. 145-146).  

 

 A rigor, a política educacional do período militar se desenvolveu em torno do 

controle político-ideológico, do estabelecimento direto entre a relação educação e 

produção capitalista e através da teoria do capital humano, presente nas reformas 

do segundo grau. O incentivo às pesquisas voltadas à acumulação do capital e a 

falta de compromisso com o financiamento da educação pública e gratuita, 

principalmente com o incentivo à privatização da escola de 1º grau, foram 

características desse processo. 

 Dessa forma, entendemos que a expansão da escola pública foi resultado da 

correlação de forças existentes na sociedade. A ruptura do nível político, necessária 

para a ordem socioeconômica vigente, refletida na educação, ou seja, nas reformas 

do ensino, ajustou-se para atender aos “[...] reclamos postos pelo modelo econômico 

do capitalismo de mercado associado dependente, articulado com a doutrina da 

interdependência” (SAVIANI, 2010, p. 364). 

Nesse entendimento, a educação teria um papel importante no 

desenvolvimento e consolidação das relações capitalistas. A partir de 1969, houve a 

abertura dessa etapa, e entre outras leis35 se deu a aprovação da Lei 5692/71, em 

que se buscou a tendência produtivista no campo educacional, a partir da pedagogia 

tecnicista. 

Essa tendência, iniciada nas teorias embasadas em autores norte 

americanos36, publicados no Brasil na coletânea Desenvolvimento, trabalho e 

educação de 1967, que reunia textos provindos dos organismos internacionais37, 

considerava a educação como investimento e fundamentava-se nos aspectos 

econômicos para a formação de mão de obra (SAVIANI, 2010, p. 369-370). 

                                                 
35

 Decreto 464 de 11 de fevereiro de 1969 (reforma universitária); Parecer CFC n.º 77/69 (implantou a pós- 

graduação). 
36

 Saviani cita Schultz, no livro O valor econômico da educação (1967). 
37

 Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL); Organização dos Estados Americanos (OEA); 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO); Organização Internacional do 

Trabalho (OIT); Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). 
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Saviani refere-se aos autores38 que fundamentaram teoricamente a 

pedagogia tecnicista presente nas reformas educacionais, tornando-a oficial no país. 

Entre eles, um artigo de Anísio Teixeira de 1968 para o jornal a Folha de São Paulo: 

 

Após descrever brevemente sobre em que consiste, a seu ver, o 
método da análise de sistema, o autor afirma: “é esse método que 
hoje se está introduzindo na problemática da guerra, do comércio, da 
produção e, de 1965 para cá, da educação”. [...] Isso mostra de um 
lado a força da nova tendência e de outro que a base ideológica do 
escolanovismo, o liberalismo, é a mesma da pedagogia tecnicista, 
bastando para esta impor-se que o desenvolvimento da sociedade 
atinja um grau maior de homogeneidade (SAVIANI, 2010, p. 372). 

 

Dessa forma, podemos considerar que a educação brasileira só poderia se 

igualar a dos países desenvolvidos, se atingisse um grau de padronização e 

homogeneidade, no seu funcionamento. Ou seja, no Brasil subdesenvolvido, seria 

necessária uma padronização do ensino para justificar a necessidade das reformas, 

como ocorreu de fato. 

No que se refere à Reforma do Ensino de 1º grau, Saviani destacou o 

discurso39 de Magda Soares, integrante do GT da Lei 5692/71, quando se referiu à 

nova orientação pedagógica: 

 

Mostra como se vinculou a educação ao desenvolvimento: 
“Educação, ensino, escola, passam a ser concebidos como 
investimento. As palavras de ordem, nessa época, lembro-me bem, 
eram eficiência e eficácia (e havia a grande preocupação de 
distinguir uma da outra!), produtividade, racionalização, 
operacionalização, plena utilização dos recursos (apud SAVIANI, 
2010, p. 380, grifos da autora). 

 

 A partir dos elementos até aqui levantados, iremos discutir no capítulo a 

seguir como se deu a expansão da escola primária na década de 1970 na região 

Oeste do Paraná. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
38

 Ver Saviani (2010) das p. 370 a 372. 
39

 Memorial escrito em 1981, transformado em livro em 1991. 
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CAPÍTULO II 
 

 
A EXPANSÃO DA ESCOLA PÚBLICA PRIMÁRIA NO OESTE DO PARANÁ 

 
 

2.1 O Oeste do Paraná na década de 1970: aspectos históricos 

  

 Neste capítulo, iremos pontuar os aspectos históricos da região Oeste do 

Paraná e seus desdobramentos nas questões educacionais da década de 70, mais 

especificamente acerca da expansão da escola pública primária. 

 Ao pesquisar sobre a expansão da escola primária na Região Oeste do 

Paraná no período da década de 1970, nossa principal finalidade foi compreender os 

elementos históricos que indicaram essa expansão. Neste sentido, pretendemos 

analisar suas finalidades e sua relação com a expansão dos demais aspectos da 

sociedade na região nesse período. 

 A expansão da escola pública primária pode ser analisada sob vários 

aspectos, entre eles: a física, que demonstrará dados quantitativos das escolas; a 

partir do sistema de ensino, ou seja, na sua organização educacional; na demanda, 

pelos dados da alfabetização; pelos dados demográficos e elementos político-

ideológicos; a partir de projetos e programas e pelos determinantes econômicos. 

Nosso esforço será no sentido de articular esses elementos para então compreender 

a expansão da escola pública. 

Faremos uma análise dos documentos e fontes para revelar, por meio de seu 

conteúdo, as relações dos elementos regionais com os estaduais, nacionais e 

internacionais, e com isso compreendermos a realidade existente no período, 

expressada nas relações contraditórias da sociedade e sintetizando suas múltiplas 

determinações. 

 Para realizar um comparativo entre essa realidade, foi necessário analisar 

períodos históricos anteriores, visando mostrar a expansão, revelando dados 

qualitativos e assim compreender a Região Oeste no período, mediante a expansão 

da escola pública primária. 

Na década de 70, a Região Oeste do Paraná caracterizou-se pela mudança 

econômica do ciclo madeireiro para a cultura da soja. Esse processo foi marcado 

pelo desenvolvimento nas áreas de transportes e do comércio, que levou ao fluxo 
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migratório e ao êxodo rural. Esses acontecimentos marcaram a inserção de 

Cascavel e região no mundo da política estadual e nacional, ao tornar-se um centro 

agrícola e industrial. A expansão do capitalismo no Brasil, sobretudo a partir de 

1970, seguindo um padrão nacional, deu-se por meio da urbanização, da 

constituição da classe média, pelo enriquecimento das elites, da empregabilidade 

das massas e do surgimento do setor de serviços, mediante atuação dos 

profissionais liberais. 

 Simultâneo a esse processo, em nível nacional, ocorria o modelo nacional-

desenvolvimentista, marcado na Região Oeste pela construção da Usina de Itaipu, 

desencadeando estratégias para viabilizar o projeto de desenvolvimento do capital 

na região, com importação de tecnologias, por intermédio da exploração de mão de 

obra barata e da precarização do trabalho assalariado. 

 Essa região foi estrategicamente escolhida pelas riquezas naturais e 

características hegemônicas dos grupos que aqui se consolidaram, tornando-se um 

cenário ideal para o empreendimento de grandes projetos, inclusive na área 

educacional. A escola pública se expandiu nessa região atrelada a este projeto de 

desenvolvimento regional. 

 No cenário mundial, a década de 70 caracterizou-se pela crise estrutural, com 

recessão e acumulação do capital, exigindo novos rumos da economia e da política. 

A ditadura militar foi uma estratégia política para sustentar o capital estrangeiro, no 

sentido de minimizar as crises sociais com o discurso que a educação resolveria as 

necessidades sociais e atenderia a sua expansão. 

 Foi neste contexto que emergiu o Projeto MEC/OEA, que será objeto de 

análise no terceiro capítulo, diante da necessidade da ampliação da oferta da 

educação, de se treinarem recursos humanos e de melhorar o rendimento da escola 

primária. As transformações sociais ocorridas na região Oeste com a modernização 

da agricultura e o contexto social determinaram a expansão da escola. Além dos 

aspectos econômicos, destacou-se o rápido crescimento populacional e a 

heterogeneização das classes sociais.  

 Segundo Emer (1991), o crescimento populacional foi maior na área rural, 

pela chegada dos migrantes de outras regiões do país. Muitas famílias se 

estabeleceram no campo na condição de arrendatários e como não havia escolas 

nessas áreas mais afastadas as crianças permaneceram sem estudar. 
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 As escolas existentes funcionavam de forma precária. Devido ao processo de 

transformação e superação de um sistema produtivo por outro, “a população rural 

não proprietária tinha uma grande mobilidade. A residência tinha um sentido 

provisório e temporário”. Nessas condições, as escolas, com prédios de madeira, 

eram transferidas de um lugar para outro (EMER, 1991, p. 281). 

 Outros aspectos marcaram as condições da escola nesse período, como a 

falta de formação dos professores, carência de material didático e a centralidade das 

questões pedagógicas e burocráticas das equipes de supervisão da Secretaria de 

Educação. Esses elementos estavam marcados pela tendência tecnicista como 

aparato teórico, os quais levaram à baixa qualidade da escola. 

 Emer refere-se a dois momentos que ele denomina de colapso educacional 

regional e que recaiu sobre determinados segmentos sociais. O primeiro na 

população rural, e o segundo na população advinda do êxodo rural, que se 

estabeleceu nas periferias urbanas das principais cidades da região, caracterizando 

“a relação existente entre o atendimento escolar e/ou a falta dele, e as condições de 

classe social” (1991, p. 285). 

 Com esse contexto de transição ocorrido no final da década de 60 e início da 

década de 70, a população rural se deslocou para a área urbana. Foram 

necessários novos encaminhamentos para atender esta demanda, significando um 

novo momento histórico no sentido da expansão da escola: 

 
 
A primeira delas foi a partir da mobilização social em Cascavel e 
municípios próximos para a criação dos primeiros cursos de nível 
superior (1972); a segunda, a partir de 1974, pela implantação na 
região da “reforma de ensino”, determinada pela Lei 5.692/71; a 
terceira pela implantação do Projeto Especial de Educação – 
MEC/OEA (1975); a quarta, a criação, sucedendo esse projeto, da 
Associação Educacional do Oeste do Paraná – Assoeste (1980) 
(EMER, 1991, p. 285-286). 

    

Essas questões serão analisadas posteriormente a partir das relações com o 

nosso objeto de pesquisa, as quais serão imprescindíveis para a compreensão dos 

fatores que determinaram a expansão da escola na Região Oeste do Paraná na 

década de 70. Foi necessário investigar as políticas nacionais e estaduais que 

antecederam o período delimitado, o contexto em que foram elaboradas e como 

serviram de aporte legal dos desdobramentos na organização da educação, 
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concernente com a questão da Expansão da Escola Primária, para desvelar suas 

consequências e resultados. 

 

2.2 Constituição e Expansão do Ensino Primário no Paraná 

 

No período Pós Segunda Guerra (1939-1945), a conjuntura política nacional 

estava em transição, marcada pelos embates entre os setores rural e urbano, que 

disputavam o poder. A legislação do período, partindo da Lei Orgânica do Ensino 

Primário, Decreto–Lei nº. 8.529, de 2 de janeiro de 1946, representou um marco 

histórico na política educacional referente à expansão da escola primária ao 

organizar este nível de ensino. 

Essa lei, como as demais Leis Orgânicas, foi fundamental para a organização 

formal da educação do país. Gustavo Capanema, Ministro da Educação, entre 

outras ações, decretou a estrutura da educação através de oito decretos-leis. 

Saviani (2010) considera esta Lei, do ponto de vista da concepção, como sendo 

burocrática, dualista e corporativista. 

A Lei Orgânica do Ensino primário, decretada após a Era Vargas (1937-1945), 

tratava da organização do Ensino Primário, cujas finalidades apresentavam um 

discurso nacionalista e humanista: 

 

a) proporcionar a iniciação cultural que a todos conduza ao 
conhecimento da vida nacional, e ao exercício das virtudes morais e 
cívicas que a mantenham e a engrandeçam, dentro de elevado 
espírito de Naturalidade humana; b) oferecer e modo especial, às 
crianças de sete a doze anos, as condições de equilibrada formação 
e desenvolvimento da personalidade; c) elevar o nível dos 
conhecimentos úteis à vida na família, à defesa da saúde e à 
iniciação no trabalho (BRASIL, Decreto Lei nº. 8.529, 1946). 

 

Decretada em 1946, esta lei não recebeu as influências dos princípios 

autoritários que vigoraram no governo e na sociedade durante os primeiros anos do 

Estado Novo. Entretanto, o caráter elitista da educação continuava presente. A 

organização do ensino apresentava dois níveis principais: o fundamental, dividido 

em dois cursos – elementar e complementar – e o supletivo. Essa Lei indicava as 

articulações entre o ensino primário e as outras modalidades do ensino, a 

estruturação do curso em tempo de duração e as disciplinas e atividades educativas. 
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No capítulo IV, a referida lei orientava sobre os princípios do ensino 

fundamental, expressando em grande medida o ideário da escola nova: 

 

a) Desenvolver-se de modo sistemático e graduado, segundo os 
interesses naturais da infância; b) ter como fundamento didático 
as atividades dos próprios discípulos; c) apoiar-se nas realidades 
do ambiente em que se exerça, para que sirva à sua melhor 
compreensão e mais proveitosa utilização; d) desenvolver o 
espírito de cooperação e o sentimento de solidariedade social; e) 
revelar as tendências e aptidões dos alunos, cooperando para o 
seu melhor aproveitamento no sentido do bem estar individual e 
coletivo; f) inspirar-se, em todos os momentos, no sentimento da 
unidade nacional e da fraternidade humana (BRASIL, Decreto Lei 
nº. 8.529, 1946). 
 

Esse período foi marcado pelo equilíbrio entre as Pedagogias Tradicional e 

Nova, ocorrendo momentos de tensão, com acusações por parte dos católicos e 

escolanovistas e situações harmoniosas pelo avanço dos métodos renovados, que 

deram uma nova roupagem à doutrina católica (SAVIANI, 2010, p. 271). 

O ensino primário poderia ser ministrado tanto pelos poderes públicos, como 

pela iniciativa privada, indicando no Art. 25 as providências que o Estado e 

Territórios deveriam providenciar para a perfeita organização do sistema de ensino 

primário. Essa organização deveria ser cumprida progressivamente por meio de um 

plano de construções e aparelhamento escolar. 

Quanto aos tipos de escolas públicas, elas eram designadas como: Escola 

Isolada, aquela de uma turma só de alunos e um professor; Escolas Reunidas, de 

duas a quatro turmas de alunos e número correspondente de professores; Grupo 

escolar, com cinco ou mais turmas e número igual ou superior de professores; e a 

Escola Supletiva, com qualquer número de alunos e professores. 

A construção de escolas é tratada no Art. 38, evidenciando que o Ministério 

de Educação e Cultura providenciaria estudos referentes ao aparelhamento escolar 

em cooperação com os Estados e o Distrito Federal. O tema principal da Lei era a 

padronização, em que os efeitos decorrentes transpareceram tanto na organização 

curricular nacional como na arquitetura escolar, visto que essa reforma não 

modificou sua estrutura referente ao direcionamento para a atuação da iniciativa 

particular nesse grau de ensino. 

Em consonância com esses acontecimentos, o Estado do Paraná ainda não 

havia criado a Secretaria de Educação. Isso somente ocorreu em 1947, pelo Decreto 
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Lei nº 614 (anexo 1), publicado no Diário Oficial do Paraná em 14 de maio do 

mesmo ano. Assinado pelo governador Moyses Lupion, esta Lei organizou e 

estruturou a rede pública de ensino, extinguiu a Diretoria e Departamento de 

Educação da época, mas manteve as mesmas funções dessas (Art. 6º). 

Para esclarecer esse período analisamos o documento “A Educação no 

Paraná: síntese sobre o Ensino Elementar e Médio” (anexo 2), sobre dados do INEP 

– Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – de 1947. Com relação à matrícula 

geral dos alunos no ensino primário, o número total foi de 108.158 alunos 

matriculados no início do ano letivo. Mas a matrícula efetiva, de frequência regular, 

foi de 78.955 alunos (BRASIL, 1954, p. 70). 

Dos 78.955 alunos que frequentaram o ensino primário, 41.179 foram 

aprovados, numa média de 52,3%. A Região Oeste, nesse período, fazia parte da 

região denominada de 9ª região, compreendendo os municípios de Guarapuava, 

Prudentópolis, Pitanga e Imbituva. Estes apresentavam os índices mais baixos do 

Estado: 76,5% de matrículas efetivas com 35% de aprovações (BRASIL, 1954, p. 

72). 

Segundo Pilotto (1954), organizador dessa pesquisa,  

  

 Deve-se considerar que tais números de reprovações incidem 
fundamentalmente, nas classes iniciais do curso primário, sobretudo 
no 1º ano, de modo que a porcentagem, aí, toma maior vulto. Se 
somar esse fato a outro, de que só uma bem reduzida parte da 
população escolar que iniciou o curso primário o conclui, diminuindo 
sensivelmente, o número de alunos na medida em que nos 
aproximamos dos últimos anos primários, verifica-se a conclusão 
inafastável de que, mesmo do número de alunos que ocorrem à 
escola, apenas uma porção bastante reduzida chega a ter mesmo 
um aproveitamento de grau primário (BRASIL, 1954, p. 72). 

   

Em 1947, foi criado o Departamento Administrativo do Oeste do Paraná, pela 

Lei nº 4 de 25 de outubro de 1947, publicada no Diário Oficial em 29 de outubro do 

mesmo ano. Com sede em Laranjeiras do Sul, tinha como função principal a 

elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Geral da referida região, 

sendo administrado por um diretor nomeado pelo Governador e por um Conselho 

Técnico, assim definido no Art. 7º: 

   

 Constituído o Conselho, os Municípios compreendidos na jurisdição 
do Departamento serão convidados a expor seus problemas e planos 
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de realização municipais, acompanhados dos necessários elementos 
elucidativos, como plantas, levantamentos, dados estatísticos e 
outros. De posse dêsses40 elementos, o Conselho Técnico elaborará 
um plano geral de desenvolvimento da região e um plano para a 
respectiva execução em dois anos, ouvindo os órgãos técnicos 
especializados do Estado e com assistência permanente dos 
municípios interessados (PARANÁ, 1947). 

 

Os planos municipais seriam remetidos a todos os secretários de Estado para 

análises e realização de pareceres e encaminhados ao Governador, para 

aprovação. Após aprovação, eram encaminhados ao Departamento Administrativo 

do Oeste do Paraná, para serem executados. 

De acordo com Pilotto (1954), sob o ponto de vista econômico, o custo anual 

por aluno, com as despesas de pessoal e material, sem contar as edificações 

escolares, era de Cr$ 504,00 (quinhentos e quatro Cruzeiros) no Estado do Paraná 

nesse período. Era um valor muito elevado, considerando que esse preço médio 

oscilava entre os municípios, pois esse valor custo/aluno era calculado com base 

nos salários dos professores.  

Comparando as regiões do Estado, havia uma disparidade entre os valores 

investidos, especialmente nas cidades do interior, onde os professores não tinham 

formação e a remuneração era baixa, o que resultava num baixo custo anual por 

aluno. Enquanto na capital, onde a maioria dos professores tinha formação, o custo 

anual por aluno era de no mínimo Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros), o dobro do valor das 

outras regiões. 

Estes dados demonstram o projeto de cunho desenvolvimentista que fez o 

Brasil tornar-se parte do mundo capitalista em sua fase industrial, após a Segunda 

Guerra Mundial, com o discurso de que estávamos atrasados devido à situação 

educacional brasileira. O conceito de desenvolvimento foi apropriado em vários 

sentidos, tornando-se o discurso daqueles que defendiam as adaptações 

necessárias, inclusive da educação, para que o país alcançasse o desenvolvimento. 

 

2.3 O Ensino Primário no contexto da Lei nº 4.024/61 

 

A comissão responsável pela elaboração da Lei era composta por educadores 

de várias tendências, resultando num anteprojeto de lei. Concordando com Saviani 

                                                 
40 Utilizaremos a escrita original do documento. 
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(1988), compreender o processo de sua tramitação, no Legislativo, exige considerar 

as vinculações políticas dos envolvidos. 

O ministro da Educação, Clemente Mariani, defendeu as alterações 

realizadas por ele, expondo as intenções revolucionárias do projeto, que resgataram 

as discussões anteriores à ditadura de Getúlio Vargas. Em contrapartida, o então 

Deputado Gustavo Capanema, reagindo contrariamente ao projeto, criticou que a Lei 

tinha intenções políticas, em vez de pedagógicas, como a nação esperava. Após 

intensas lutas político-partidárias que envolveram toda a tramitação da Lei no 

Congresso, o resultado foi o arquivamento da mesma em 1949 (SAVIANI, 1988, p. 

50). 

Na correlação de forças com os representantes das diferentes linhas 

partidárias, o projeto original foi modificado através das emendas, perdendo sua 

organização e coerências iniciais. O projeto aprovado somente após dez anos de 

tramitação recebeu 238 emendas. Além dos substitutivos históricos, teve um 

significado político de conciliação, naquilo que Saviani chama como sendo 

“democracia restrita”, com o clima de “abertura democrática” que o país viveu após a 

queda do Estado Novo (SAVIANI, 1988, p. 61). 

No contexto, desenhava-se um país heterogêneo: de um lado, um Brasil 

urbano-industrial; de outro se revelava uma parte ainda isolada e à mercê das 

instabilidades políticas que tentavam aproximar essas duas realidades. Nos 

chamados anos dourados, entre os anos 50 e 60, para as camadas pobres da 

população. Havia desigualdades “não somente entre o rústico-rural e o moderno-

urbano, um processo de contínua desumanização de muitos brasileiros” (FREITAS, 

2009, p. 130). 

Expressando esse cenário, o Título VI, Capítulo II, que trata da Educação de 

Grau Primário, estabeleceu que: 

 

Art. 25. O ensino primário tem por fim o desenvolvimento do 
raciocínio e das atividades de expressão da criança, e a sua 
integração no meio físico e social.  
Art. 26. O ensino primário será ministrado, no mínimo, em quatro 
séries anuais. 
Parágrafo único. Os sistemas de ensino poderão estender a sua 
duração até seis anos, ampliando, nos dois últimos, os 
conhecimentos do aluno e iniciando-o em técnicas de artes 
aplicadas, adequadas ao sexo e à idade. 
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Art. 27. O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só 
será ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois 
dessa idade, poderão ser formadas classes especiais ou cursos 
supletivos correspondentes ao seu nível de desenvolvimento. 
Art. 28. A administração do ensino nos Estados, Distrito Federal e 
Territórios promoverá: 
a) o levantamento anual do registro das crianças em idade escolar; 
b) o incentivo e a fiscalização da frequência às aulas. 
Art. 29. Cada município fará, anualmente, a chamada da população 
escolar de sete anos de idade para matrícula na escola primária. 
Art. 30. Não poderá exercer função pública, nem ocupar emprêgo em 
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço 
público o pai de família ou responsável por criança em idade escolar 
sem fazer prova de matrícula desta, em estabelecimento de ensino, 
ou de que lhe está sendo ministrada educação no lar. 
Parágrafo único. Constituem casos de isenção, além de outros 
previstos em lei: 
a) comprovado estado de pobreza do pai ou responsável; 
b) insuficiência de escolas; 
c) matrícula encerrada; 
d) doença ou anomalia grave da criança. 
Art. 31. As empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que 
trabalhem mais de 100 pessoas, são obrigadas a manter ensino 
primário gratuito para os seus servidores e os filhos desses. 
§ 1º Quando os trabalhadores não residirem próximo ao local de sua 
atividade, esta obrigação poderá ser substituída por instituição de 
bolsas, na forma que a lei estadual estabelecer. 
§ 2º Compete à administração do ensino local, com recurso para o 
Conselho Estadual de Educação, zelar pela obediência ao disposto 
neste artigo. 
Art. 32. Os proprietários rurais que não puderem manter escolas 
primárias para as crianças residentes em suas glebas deverão 
facilitar-lhes a frequência às escolas mais próximas, ou propiciar a 
instalação e funcionamento de escolas públicas em suas 
propriedades (BRASIL, 1961). 

 

No corpo desta lei, podemos compreender um tipo de escolarização atrelada 

ao desenvolvimento econômico do país, não somente através da alfabetização, mas 

do incentivo à profissionalização. 

Apesar do amplo discurso em favor da escola pública, a educação 

expressava as finalidades do crescimento econômico, cujas taxas de escolarização 

eram utilizadas como justificativas da condição subdesenvolvida do país, e 

consequentemente a necessidade da expansão da escola. 

Saviani, com relação à LDB 4.024/61 considera que: 

 

Na avaliação de Anísio Teixeira, embora a LDB tenha deixado muito 
a desejar em relação às necessidades do Brasil na conjuntura de sua 
aprovação, ele considerou uma vitória a orientação liberal, de caráter 
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descentralizador, que prevaleceu no texto da Lei. (...) A vitória só não 
foi completa em razão das concessões feitas à iniciativa privada, 
deixando, com isso, de referendar o outro aspecto defendido pelos 
Pioneiros da Educação Nova: a reconstrução educacional pela via da 
construção de um sólido sistema público de ensino (SAVIANI, 2010, 
p. 307). 

 

Face a este contexto, podemos afirmar que a expansão da escola pública 

primária nesse período manteve-se em constante contradição, revelando a própria 

sociedade e suas particularidades. Uma das contradições pode ser revelada pela 

consolidação da educação como um bem social de valor por aqueles que vieram a 

conquistar a escolarização e as representações da desvalorização da escola pública 

mediante sua expansão. 

É importante destacar que a LDB 4024/61, em sua tramitação na arena 

política do país, apresentou um significativo avanço na organização educacional 

nacional, no qual foi mister o reconhecimento das demandas educacionais das 

crianças brasileiras, principalmente da escola primária.  

Concordamos com Anísio Teixeira (1962) ao afirmar que sua aprovação foi 

uma “meia vitória, mas vitória”, principalmente na autonomia adquirida pelos Estados 

e Municípios no campo da educação. A partir desta lei, a busca da população pobre 

por vagas nas escolas públicas caiu por terra, comprometendo mais uma vez a 

intensa luta pela sua valorização e expansão, com promessas de modernização e 

desenvolvimento. 

Analisaremos a seguir alguns documentos do período no Estado do Paraná, 

como marco da organização da educação, que consideraremos na análise do nosso 

objeto. 

 

2.4 A escola pública primária no Estado do Paraná 

 

Acompanhando o processo de modernização e estruturação do sistema 

público de ensino em nível nacional e estadual, a expansão da escola pública no 

Oeste Paranaense se deu nos aspectos legais da estrutura física e pedagógica. 

No Estado do Paraná, em 2 de julho de 1962, foi sancionada a Lei Nº 4.599, 

que instituiu o Fundo Estadual de Ensino, destinado a atender a investimentos e 

despesas de custeio relativos ao ensino primário, médio, superior e atividades 

culturais. 
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Os recursos eram constituídos de contribuições do Estado no valor de 3% do 

Imposto de Vendas e Consignações; contribuições da União; contribuições das 

empresas industriais, de proprietários rurais, donativos de pessoas privadas e outros 

recursos de outras origens, de acordo com a LDB 4.024/61 em seus Artigos 1º e 32º. 

No Art. 6º da Lei referente ao Fundo Estadual de Educação, é criada a 

Fundação Educacional do Paraná – FUNDEPAR, entidade sem fins lucrativos, de 

caráter jurídico, com sede em Curitiba, tendo como objeto a administração do Fundo 

Estadual de Ensino, que funcionaria por prazo indeterminado e com estatuto próprio. 

A referida lei, em seu Art. 8º, expõe suas principais competências: 

 

a) executar o orçamento do Fundo e propor, por intermédio do 
Secretário de Educação e Cultura, retificações desse orçamento; b) 
celebrar convênios com municípios do Estado do Paraná, para 
cobertura dos custos da construção e equipamentos de escolas 
rurais e para atender, parcialmente, ao custeio dêsses e outros 
estabelecimentos de ensino municipais; c) tomar medidas 
necessárias, inclusive celebrando contratos, para aplicação de 
recursos do Fundo na execução de obras e aquisição ou 
fornecimento de equipamentos e material escolar [...] (PARANÁ, 
1962). 
  

A Lei estabeleceu que os municípios deveriam ter mais de cinco anos de 

existência para receber assistência financeira do Fundo e aplicar pelo menos 20% 

(vinte por cento) de sua receita de impostos. Além disso, que as escolas construídas 

com os recursos do Fundo seriam de propriedade exclusiva da FUNDEPAR (Art. 8º, 

Parágrafos 2º e 3º). 

Um dos critérios de aplicabilidade dos recursos aos municípios era 

proporcional “ao déficit da capacidade de matrícula nos estabelecimentos existentes 

nos municípios e correspondentes a cada um desses graus de ensino” (PARANÁ, 

1962, Art. 10). 

Quanto aos recursos oriundos das contribuições de proprietários rurais, estes 

teriam a finalidade de “promover a instalação imediata da escola para início de 

funcionamento com o ano letivo imediato e contribuir, como necessário for, para o 

custeio da escola” (PARANÁ, 1962, Art. 11).  

Nesse contexto, os governos de Ney Braga (1961-1965) e Paulo Pimentel 

(1966-1971) foram marcados por momentos de disputa entre a velha oligarquia do 

Paraná tradicional e as novas forças representadas pelas migrações de outros 
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estados, principalmente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A 

organização do Sistema de Ensino no Paraná ocorreu em 5 de dezembro de 1964, 

com a Lei nº 4.978/64, que analisaremos a seguir. 

A expansão da escola pública primária no Paraná pode ser confrontada por 

essa lei, que estabeleceu o sistema de ensino, a começar pelos princípios e fins que 

exprimiram os ideais liberais da realidade social, política e econômica estabelecidas 

no contexto nacional transitório pós-golpe militar, expressados assim no seu Art. 1º: 

  

 A educação no Estado do Paraná, inspirada em princípios de 
liberdade, de solidariedade humana, democráticos e cristãos, tem por 
fim: [...] b) o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do 
homem; c) o fortalecimento da unidade estadual, da Federação, da 
unidade nacional e da solidariedade internacional; d) o 
desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua 
participação na obra do bem comum; e) o preparo do indivíduo e da 
sociedade para o domínio dos recursos científicos tecnológicos que 
lhe permitam utilizar as possibilidades e vencer as dificuldades do 
meio [...] (PARANÁ, 1964). 

 

Conforme podemos observar no texto dessa lei, o principal ideal da educação 

na época é que a escola não deveria estar a serviço de classe ou credo religioso ou 

político, ou seja, a instrução estaria voltada ao indivíduo.  

Os propósitos do Estado, em relação ao processo desenvolvimentista 

atrelavam a educação aos fins econômicos e a proposição para o trabalho, de 

acordo com o que diz a própria lei: 

  

 h) a humanização de todos os setores da vida social, respeitando-se 
a dignidade pessoal do homem, como valor fundamental da ordem 
econômica, social e política; [...] j) a adaptação entre os tipos de 
ensino propiciados pelas escolas e as necessidades do 
desenvolvimento regional e nacional; l) a pesquisa de vocação, o 
desenvolvimento de aptidões e a organicidade de orientação 
profissional, tendo em vista a perfeita e harmônica integração do 
educando na comunidade de trabalho (PARANÁ, 1964, Art. 1º). 

 

Conforme podemos verificar no corpo desta lei, seria por meio da 

escolarização que o indivíduo realizaria suas potencialidades individuais, aumentaria 

sua renda e consequentemente seu desenvolvimento social, contribuindo com a 

construção de uma sociedade aberta, sem barreiras para o crescimento de todos. 

O Art. 2º indica os fundamentos da Educação no Paraná, ratificando a 

perspectiva do liberalismo, nos conceitos de ser humano, bem comum, liberdade, 
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família, propriedade privada, trabalho, justiça social e Estado. A Educação seria para 

ofertar a todos oportunidades iguais para o desenvolvimento da personalidade, a fim 

de habilitá-los à plena participação nos direitos e deveres da sociedade e nos 

benefícios da civilização. 

A escola deveria ter uma perfeita integração social do aluno, articulada com a 

família, para tornar efetiva a educação dos filhos. A gratuidade do ensino primário foi 

assegurada no item IV do Art. 5º quando a Lei expôs sobre os Direitos à Educação: 

  

 Art. 13º – Na organização do ensino primário [...], o sistema estadual, 
através dos órgãos da administração do ensino, atenderá a 
variedade de métodos de ensino e formas de atividade escolar, tendo 
em vista as diferenças individuais e, as peculiaridades regionais e de 
grupos sociais e o estímulo de experiências pedagógicas com o fim 
de aperfeiçoar os processos educativos (PARANÁ, 1964). 

 

Apesar da premissa de liberdade, essa organização só teria autorização para 

funcionar com o aval do Conselho Estadual de Educação, a partir dos resultados 

que contribuam para o bom andamento dos trabalhos escolares. 

A FUNDEPAR é citada nesta Lei como a responsável pela promoção e 

assistência às Fundações Educacionais Regionais, “que congregarão municípios de 

determinada região” (PARANÁ, 1964, Art. 26). O ensino primário ficaria sujeito à 

legislação estadual, conforme exposto no Art. 29, item I: “os estabelecimentos de 

ensino de grau primário, inclusive o pré-primário, não pertencentes à União, ou seja, 

Estaduais, municipais, particulares e aqueles mantidos por entidades para-oficiais”. 

A criação das escolas primárias que fossem mantidas pelo Estado ocorreria 

por decretos do Poder Executivo e propostas pela Secretaria de Educação e Cultura 

(PARANÁ, 1964, Art. 30). Em sendo mantida pela FUNDEPAR, deveria suceder 

mediante ato do Conselho Diretor da Fundação (parágrafo único). 

As escolas primárias mantidas pelos municípios seriam criadas pelo 

Legislativo ou Executivos municipais. Facultativamente teriam a colaboração e 

orientação da Secretaria Estadual de Educação, sugerindo um perfeito 

entrosamento entre a iniciativa estadual e municipal, relativamente ao ensino oficial 

em cada município (PARANÁ, 1964, Art. 33 e 34). 

No Art. 42 foi exposto que as autorizações de funcionamento das escolas 

primárias, que não pertenciam à União, seriam decretadas pelo Governador, sob as 

normas do Conselho Estadual de Educação. E no Art. 46 dispõe que o 
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reconhecimento de todas as escolas, independente do grau, seria exclusivamente 

do Estado, com a possibilidade de cassação a qualquer tempo, se não cumprissem 

as exigências desta Lei e da LDB nº 4024/61, (PARANÁ, 1964, Art. 52), e no caso 

específico da escola primária seriam revogados os processos e os atos de criação e 

autorização de funcionamento. 

O funcionamento do ensino primário aparece no Art. 78, como obrigatório a 

partir dos sete anos, sendo facultativa a matrícula dos alunos com seis anos 

completos, restando vagas após atender os alunos de sete anos (PARANÁ, 1964). 

A manutenção das escolas primárias rurais foi estabelecida de acordo com a 

LDB 4.024/61, revelando que se caso os proprietários não conseguissem mantê-las, 

obrigatoriamente facilitariam a frequência dos alunos às escolas mais próximas (Art. 

99, PARANÁ, 1964,). O ensino primário seria ministrado em seis séries anuais nos 

grupos escolares, assim exposto no Art. 100: 

  

 § 1.º - Nas casas escolares, o ensino primário será ministrado em 
cinco (5) séries anuais, podendo existir classes de sexta série 
quando houver instalações apropriadas, especialmente oficinas de 
artes industriais, e mediante autorização expressa do Estado.  

 § 2.º - Nas escolas isoladas, a duração do curso primário será de (4) 
quatro séries anuais. 

 § 3.º - Respeitado no artigo 101 e seu parágrafo único, as últimas 
séries do curso primário serão organizadas com objetivos pré-
vocacionais e de orientação profissional (PARANÁ, 1964). 

 

O Estado do Paraná, acompanhando as novas exigências da produção 

capitalista, necessitava de mão de obra para o trabalho, tendo em vista os rumos da 

economia, com investimentos na infraestrutura. A criação do PLADEP (Plano de 

Desenvolvimento do Estado do Paraná) e o FDE (Fundo de Desenvolvimento 

Econômico) atenderam as novas exigências da industrialização, urbanização e da 

modernização das principais cidades do interior. 

Os recursos destinados à manutenção e o desenvolvimento da Educação no 

Estado e nos municípios foram estabelecidos em um percentual mínimo de 20% 

(vinte por cento) das receitas e impostos, exprimindo aos municípios a condição de 

que, se deixasse de aplicar essa porcentagem, não poderiam solicitar auxílio do 

Estado para esse fim (Art. 192, parágrafo único). 

Esta legislação apresentou ainda um marco na organização educacional do 

Estado do Paraná, no período analisado, principalmente na expansão da escola 
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pública primária. Mas questionamos as relações sociais envolvidas e a realidade das 

escolas durante sua implantação, pois apesar da organização do sistema com suas 

finalidades, atreladas às ideologias da sociedade capitalista, não foram suficientes 

para garantir a escolarização da maior parte da população. Nessa sociedade, há 

diversas conexões entre a prática da escola, aquilo que ela efetivamente faz, e a 

ideologia vigente a respeito da sua função social, ou seja, as consequências 

esperadas dela (CUNHA, 1980, p. 113). 

Apesar da postura populista de Ney Braga, sua administração enfrentou 

graves problemas financeiros deixados pelo governo anterior, Moyses Lupion (1956-

1961). Entre as disputas políticas, destacamos seu discurso de eficiência ao 

defender a necessidade da ampliação da rede estadual de ensino, afirmando que a 

educação seria a função mais importante do seu governo, atrelando a esse discurso 

a justificativa de modernização e desenvolvimento econômico ao da escolarização. 

A questão do acesso à escola não se efetivou plenamente na forma da Lei, 

pois os dados estatísticos mostraram que o percentual de crianças de sete anos 

matriculados na primeira série em 1964 no Estado do Paraná era de 39,9%. 

(CUNHA, 1980, p. 121). 

Seguindo nossa discussão sobre a expansão da escola pública primária na 

Região Oeste do Paraná na década de 1970, abordaremos as repercussões da 

reforma do ensino de 1º grau, na Lei 5.692 no Estado do Paraná. 

 

2.5 A Lei 5.692/71 e a expansão da escola pública no Paraná 

 

O Presidente da República, General Emilio Garrastazu Médici (1969-1974), 

instituiu um Grupo de Trabalho para a formulação da lei 5.692/71 durante a gestão 

do então Ministro da Educação Jarbas Passarinho, a ser instalado na Universidade 

de Brasília – UNB em 15 de junho de 1970. O objetivo consistia em elaborar o 

anteprojeto de Lei no prazo máximo de sessenta dias e encaminharem de acordo 

com o estabelecido no decreto que o criou. Essa reforma apresentou características 

próprias seguindo as intenções político-ideológicas do período.  

 O ensino primário foi tratado no Capítulo I, cujo objetivo era “proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 
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elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 

consciente da cidadania (Art. 1º)”. 

 Segundo Saviani (1988), o significado político da Lei completou a fase de 

reformas educacionais ajustando a educação brasileira à ruptura política perpetrada 

pelo golpe militar de 1964. O objetivo do ensino de 1º grau revelou uma continuidade 

da Lei nº. 4.024/61, apenas com a condensação de alguns itens, como a fixação das 

matérias do núcleo comum e a expansão para oito anos. Portanto, a mudança maior 

ficou na estrutura e funcionamento, justificando a continuidade da ordem 

socioeconômica, alterando assim os rumos da organização e expansão da escola 

pública brasileira. O momento era marcado pelo milagre brasileiro e redenção ao 

projeto nacional para a construção do Brasil Potência. 

Germano (1990) considera que a “fase áurea da repressão” foi o momento em 

que se obteve o “maior grau de consenso e de legitimação social”, não somente 

pelas lutas e repúdios às ações armadas da esquerda, “mas também pelos êxitos da 

política econômica posta em prática pelo governo” (p. 229). 

Acontecia um misto de medo da repressão do Estado e euforia devido ao 

crescimento econômico. Foi nesse clima que a Lei 5.692/71 foi aprovada, sendo 

referência legal no sentido da expansão da escola pública primária. Nesse quadro, 

sendo a reforma definida, o Estado lançava mão do domínio político e da direção 

ideológica, obtendo o consenso de significativos setores da sociedade brasileira. 

No Capitulo II dessa lei estabelece-se a expansão do ensino de 1º grau, com 

a ampliação e a obrigatoriedade da matrícula dos alunos de 7 a 14 anos, sob a 

incumbência dos municípios de promoverem o levantamento e a chamada escolar 

(Art. 20). 

O Estado fazia avançar essa reforma, num momento em que as mobilizações 

pela educação eram severamente reprimidas. Ele foi responsável pelo crescimento 

da miséria social, criticando o que teria conduzido a instituir a expansão da 

escolaridade obrigatória, de quatro para oito anos. Esta extensão divergia dos 

objetivos que permeavam nos países de capitalismo avançado. 

As classes populares tinham acesso restrito à escola, diferentes de alguns 

países capitalistas, cuja educação básica estava em grande parte resolvida. Nessa 

perspectiva, a expansão do ensino de 1º grau visou, entre outras coisas: 
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[...] absorver temporariamente a força de trabalho ‘supérflua’, 
contribuindo, dessa forma, para regular o mercado de trabalho. [...] 
também atender a uma demanda social, pois à medida que o sistema 
escolar se expande, os empregadores tendem a exigir uma elevação 
dos requisitos educacionais das forças de trabalho, embora isso não 
signifique que as tarefas se tornaram mais exigentes (GERMANO, 
1990, p. 238). 

 

A reforma educacional foi uma questão hegemônica, posta pela ditadura 

militar, com a pretensão de suprir a carência de escola para as classes populares, 

com a justificativa de atingir o desenvolvimento e a modernização do país. 

No contexto da Lei 4.024/61 e da Lei 5.692/71, o Estado do Paraná realizou 

seus ajustes na organização educacional, mediante os Atos do Poder Executivo. Um 

desses foi o Decreto nº. 1083 de 19 de novembro de 1971, que dispôs sobre a 

reorganização da Secretaria de Educação e Cultura41. 

O decreto foi uma adequação ao Ato Institucional nº. 8 de 1969, sendo assim 

justificada: “por esse meio, será dotada a Secretaria da Educação e Cultura de 

instrumentos mais eficazes e operantes, com o objetivo de impulsionar o 

desenvolvimento do nosso Estado” (PARANÁ, 1971). 

A Lei definiu os princípios fundamentais das atividades da Secretaria da 

Educação e Cultura, que deveriam obedecer aos seguintes aspectos: planejamento, 

coordenação, descentralização e delegação de competências (Art. 2º). Regulou 

sobre todos os órgãos e departamentos da Secretaria, detalhando a composição de 

cada um e suas respectivas subordinações e competências. As Delegacias 

Regionais de Ensino (DRE) são citadas no Art. 4º, item IV, com seus setores, 

assessorias e coordenações. 

As escolas de Ensino de 1º grau foram consideradas como “Órgãos de 

Execução com subordinação direta (Item X)”. Direcionou sobre os cargos e funções 

da Secretaria, referindo-se ao Ato nº 8, de 02/04/1969, em conformidade com a 

referida Lei (Art. 9º ao 16). No Art. 24, referiram-se sobre a adequação do Sistema 

Estadual de Ensino às normas da Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. A 

Lei ainda contém 3 anexos: I - com o quadro único de pessoal permanente e seus 

cargos em comissão; II - cargos isolados de provimento em comissão com as 

alterações de denominação, das situações anteriores para a nova. No anexo III são 

                                                 
41

 Assinado pelo Governador, Haroldo Leon Peres (15.03.1971 a 23.11.1971) e o Secretário da Educação e 

Cultura, Haroldo Souto Carvalhido (1971). 
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relacionados os cargos que não sofreram alteração e seus respectivos ocupantes, e 

os que, apesar da alteração de denominação, foram mantidos em suas lotações. 

A partir dessa apresentação, analisaremos a seguir como ocorreu a 

Implantação da Lei 5.692/1971 no Estado do Paraná, na década de 1970. 

 

2.6 A expansão da rede física da escola primária no Oeste do Paraná 

 

A expansão da escola de 1º grau no Estado do Paraná também foi 

estruturada a partir do documento “Análise Preliminar dos Dados Básicos sobre a 

Evolução do Ensino Regular na Rede Estadual de Ensino – 1971/1980”, publicado 

em janeiro de 1982, elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, pela 

FUNDEPAR e assessoramento das Divisões de levantamentos Estatísticos, 

Informações Básicas de Planejamento e Operações, tendo na coordenação e 

execução Ernesto Knauer e José Matteussi.  

Na apresentação do documento, o Diretor Superintendente Guilherme 

Lacerda Braga Sobrinho expõe as intenções do referido documento, no período de 

1971 a 1980, em que foram apresentados o desempenho do Estado na execução 

das proposições contidas no Plano Estadual de Educação, nas versões 1972/76, 

1973/76 e 1976/79. 

Os dados publicados foram dirigidos aos analistas da Educação do Conselho 

Estadual, a fim de nortearem os projetos referentes à implantação do ensino regular 

de 1º e 2º graus, principalmente com relação à expansão física da rede estadual, o 

treinamento de recursos humanos e a evolução da matrícula. 

O documento destaca que a implantação da Lei 5.692/1971 produziu alcance 

e necessidade de uma verdadeira “revolução educacional em nosso Estado”, apesar 

da defasagem dos recursos e do desempenho do Sistema Estadual de Ensino, a 

qual ensejou um projeto de modernização administrativa, com o objetivo de alcançar 

melhores resultados com os parcos recursos disponíveis. 

Em 1972, com a publicação do Plano Estadual de Educação 1972/1976, 

acordado pela Lei 5.692/1971, Art. 7242, definia estratégias do Estado a partir das 

novas diretrizes nacionais. 

                                                 
42

 Art. 72. A implantação do regime instituído na presente lei far-se-á progressivamente, segundo as 

peculiaridades, possibilidades e legislação de cada sistema de ensino, com observância do Plano Estadual de 

Implantação, que deverá seguir-se a um planejamento prévio elaborado para fixar as linhas gerais daquele, e 
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No ano seguinte, 1973, 

 

 [...] o Plano Estadual sofreu alguns ajustamentos pelo fato do Estado 
do Paraná ter sido incluído como participante do II Acordo 
MEC/USAID, através do Programa de Expansão e melhoria do 
Ensino – PREMEN, pelo qual os projetos de expansão física da rede 
de ensino sofreram modificações, não somente quanto ao número de 
novos prédios escolares que seriam construídos, como também as 
características arquitetônicas dos mesmos (PARANÁ, 1982, p. 13). 

 

 Os dados estatísticos do plano apresentam a realidade desses ajustamentos 

e sua ligação com a expansão da escola primária. Em relação à expansão física da 

rede de ensino, ressaltou-se a efetiva participação nos contratos de financiamentos 

realizados entre o Estado do Paraná – FUNDEPAR e os bancos Caixa Econômica 

Federal e o Banco Nacional da Habitação43. 

Esse dado compreendeu os aspectos demográficos básicos, a administração 

do sistema, a rede escolar, o Ensino Primário, o Ensino Médio e o Ensino Supletivo, 

para realizar um diagnóstico sobre os problemas julgados mais críticos e apontando 

elementos que embasariam a tomada de decisão. 

A proposta para a implantação do Ensino de 1º Grau no Plano de Educação 

de 1972/76 e no Plano Estadual de Educação de 1973/76 teve como estratégias: “a) 

Implantação progressiva e gradativa através de expansão geográfica; b) 

Implantação vertical e progressiva das séries de escolarização, interligadas e 

desenvolvidas simultaneamente” (p. 23). 

A Expansão físico-geográfica da rede de ensino foi sistematizada da seguinte 

forma: 

 
 1972 – Implantação Piloto do Ensino do 1º Grau, nas oito sedes de 

regiões de planejamento e, ainda, na cidade de Paranaguá, tendo 
suas características de cidade litorânea. 

 1973 – Etapa de Expansão I – em 32 cidades com população 
superior a 10.000 habitantes e em 5 cidades sedes de microrregiões 
e homogêneas com população superior a 5.000 habitantes. 

 1974 – Etapa de Expansão II – em 30 cidades com população 
superior a 5.000 habitantes. 

                                                                                                                                                         
disciplinar o que deva ter execução imediata. Parágrafo único. O planejamento prévio e o Plano Estadual de 

Implantação, referidos neste artigo, deverão ser elaborados pelos órgãos próprios do respectivo sistema de 

ensino, dentro de 60 dias o primeiro e 210 o segundo, a partir da vigência desta lei. 
43

 Responsável pelos financiamentos para a construção de escolas em conjuntos habitacionais (p. 14). 
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 1975 – Etapa de Expansão III – em 87 cidades e/ou sedes e distritos 
com população entre 2.000 e 5.000 habitantes. 

 1976 – Etapa de Expansão IV – em 126 cidades e/ou sedes e 
distritos, com população inferior a 2.000 habitantes (PARANÁ, 1982, 
p. 23). 

   
 O quadro 1 demonstra as etapas da Implantação Progressiva das séries: 

 

QUADRO 1: IMPLANTAÇÃO PROGRESSIVA DAS SÉRIES/PLANO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO – 1972/76 
ETAPAS DE 

IMPLANTAÇÃO 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

PILOTO 1a/2ª/5ª. 3ª/4ª/6ª. 7ª/8ª. -------- ----------- -------- ------ 

EXPANSÃO 1 --------- 1ª/2ª/5ª. 3ª/4ª/6ª. 7ª/8ª. ----------- --------- ------ 

EXPANSÃO 2 --------- --------- 1a/2ª/5ª. 3ª/4ª/6ª. 7ª/8ª. --------- ------ 

EXPANSÃO 3 --------- --------- ---------- 1a/2ª/5ª. 3ª/4ª/6ª. 7ª/8ª. ------ 

 EXPANSÃO 4 --------- --------- ---------- ----------- 1a/2ª/5ª. 3ª/4ª/6ª. 7ª/8ª. 

(Fonte: PARANÁ, 1982, p. 27) 
 

Em 1971, a rede estadual tinha aproximadamente 980 escolas de ensino 

primário e cerca de 300 escolas que ofertavam o ginásio (séries finais do 1º Grau). O 

fluxo de alunos do ensino primário para o ginásio, com relação à disponibilidade de 

vagas, evidenciava  

 

[...] a existência de 100.000 concluintes do ensino primário para 
90.000 vagas para a 1ª série do curso ginasial, das quais 28.000 
ocupadas por alunos repetentes considerando, no entanto, que o 
sistema estadual de ensino vinha mantendo um número 
representativo de turmas de 5ª série do curso primário, a articulação 
tornou-se necessária no sentido de obter-se da capacidade instalada 
física mais 30.000 vagas, alem de evitar-se o falso conceito de 
matrícula na mesma série, isto é, da 5ª série do curso primário para a 
5ª série do ensino de 1ª Grau (PARANÁ, 1982, p. 25). 

 

Foram construídas vinte e uma (21) unidades-pólo, para ofertarem vagas nas 

séries terminais (5ª a 8ª); a ampliação de outras unidades, quanto às salas de aula; 

a implantação de salas ambientes e oficinas. Foram previstas também as etapas e 

os Órgãos de Execução da implantação do Ensino de 1º Grau, considerados 

essenciais no trabalho preliminar, com uma Coordenação Geral; Supervisão 

Regional (Núcleos Locais de Orientação e Avaliação) e Supervisão Local (Núcleos 
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Locais nos Municípios de expansão, Delegacias Regionais de Ensino e Inspetorias 

Regionais de Ensino). 

As etapas de Execução foram: 

 
a) Seminários para estudo da Lei 5.692/71 [...] dezembro de 1971; 
b) Elaboração dos Projetos Locais de Implantação, [...] janeiro e 
fevereiro de 1972; 
c) Curso Intensivo para professores das 1ª e 5ª séries [...] 1ª fase - 
janeiro de 1972; 
d) Implantação dos Projetos nos Municípios Piloto – março de 1972; 
e) Treinamento de multiplicadores para orientação aos professores 
[...] julho de 1972; 
f) Treinamento para professores [...] 2ª fase – agosto de 1972; 
g) Treinamento multiplicadores [...] para implantação em 1973 nas 
áreas geográficas compreendidas pela implantação piloto (PARANÁ, 
1982, p. 28-29). 

 

Segundo o documento em análise, essas fases de execução foram propostas 

para todas as etapas, apontando mecanismos homogêneos durante todo o 

processo. Toda organização deveria estar em consonância com as diretrizes 

nacionais, para se ter um controle desse processo. 

O processo de Implantação Piloto aconteceu no exercício de 1972, atingindo 

as redes urbanas dos seguintes municípios: 1 – Curitiba; 2 – Ponta Grossa; 3 – 

Londrina; 4 – Maringá; 5 – Jacarezinho; 6 – Paranaguá; 7 – União da Vitória; 8 – 

Campo Mourão e 9 – Guarapuava (p. 29). Nessa fase, os municípios da Região 

Oeste, entre eles Cascavel, ainda não apareciam, pois faziam parte da região de 

Guarapuava. 

O cronograma da Integração Vertical e Implantação Progressiva das Séries 

de Escolarização é demonstrado a seguir, de acordo com o Plano Estadual de 

Educação 1973/76, como podemos observar no quadro 2 (p. 90). 

A expansão física da escola primária, ou seja, a construção de prédios 

escolares, foi estabelecida no Plano Estadual de Educação – 1972/76, baseada no 

documento em análise. Em 1971, a rede Estadual de ensino contava com o total de 

11.790 salas de aula comuns, nas zonas urbanas do Estado. Com as projeções e as 

metas de escolarização fixadas para 1974, previram uma matrícula de 1.400.000 

alunos para o Ensino de 1º Grau e de 105.000 alunos para o Ensino de 2º Grau 

(PARANÀ, 1982, p. 32). 

 



90 

 

 

 

QUADRO 2: PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – 1972/76/INTEGRAÇÃO VERTICAL E 
IMPLANTAÇÃO PROGRESSIVA DAS SÉRIES DE ESCOLARIZAÇÃO 

 
ETAPAS 

 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

 
1979 

 
1980 

 
PILOTO 

1a/ 
2ª/5ª. 

3ª/ 
4ª/6ª. 

7ª 8ª --------- ------ ----- 
----- ----- 

 
EXPANSÃO I ----- 

1a/2ª
/5ª. 

3ª/4ª/ 
6ª. 

7ª 8ª ----- ----- 
 

----- 
 

------ 

 
EXPANSÃO  
II 

----- ----- 
1a/2ª

/ 
5ª. 

3ª/4ª/6ª. 7ª 8ª ----- 
 

----- 
 

----- 

 
EXPANSÃO 
 III 

----- ----- ------ 

PLANEJ. 
TREIN. 
REORG 

ADM. 

1a/2ª/5ª. 
3ª/4ª 
/6ª. 

7ª 

 
8ª 
 
 

 
----- 

 
EXPANSÃO IV 

----- ----- ----- ---------- 

PLANEJ 
TREIN. 
REORG 

ADM. 

1a/2ª 
/5ª. 

3ª/4ª 
/6ª. 

 
7ª 

 
8ª 

(Fonte: PARANÁ, 1982, p. 31). 
 

Sendo a demanda para 1972 calculada em 16.000 salas, evidenciou-se um 

déficit de aproximadamente 4.000 salas de aula, necessitando assim da expansão 

física e também da ampliação das escolas existentes. Um dos fatores que contribuiu 

para atender essa demanda foi o fato do Estado do Paraná ser incluído no Programa 

do Fundo Especial do FNDE, possibilitando a implantação de escolas, 

prioritariamente nas áreas Piloto e na Expansão I do Ensino de 1º Grau. 

Para atender a demanda das séries finais (5ª a 8ª), ficou definido o total de 21 

Unidades-Pólo. Foz do Iguaçu foi contemplada, sendo citado desta vez como um 

município da Região Oeste. Além dessas Unidades-Pólo, o Estado do Paraná, 

mediante outros recursos44, construiu nos 21 municípios contemplados e em outros, 

“grande número de prédios escolares” destinados ao Ensino de 1º Grau (PARANÀ, 

1982, p. 33). 

Durante a Implantação Piloto do Ensino Regular de 1º Grau de 1972, a 

matrícula na 1ª série teve um crescimento até 1978 e um decréscimo no período de 

1979 a 1980. O documento ressalta esse dado como mister para ser levado em 

consideração pelas autoridades educacionais, pois refletiam o fluxo entre as séries. 

Esses dados são ilustrados no quadro 3 (p. 91). 

                                                 
44

 Oriundos do Tesouro do Estado e dos Convênios firmados com o BNH e a Caixa Econômica Federal. 
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Esse quadro comparativo anual apresenta o número de matrícula total do 

Estado no Ensino de 1º Grau, no período compreendido entre 1971 e 1980. 

No período de 1972 a 1980, na expansão física das escolas no Estado, foram 

construídas 2.906 salas de aula nos municípios compreendidos pela implantação 

Piloto, propiciando a oferta de mais 300.000 vagas, principalmente para atender a 

demanda das classes de 5ª a 8ª séries. 

 
QUADRO 3 - ESTADO DO PARANÁ - TOTAL GERAL DO ESTADO – 1971/1980/ENSINO 
DE 1º GRAU + PRIMÁRIO + GINASIAL 

SÉRIE 
ANO 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª  
TOTAL 

 
1971 

 
452.324 

 
221.334 

 
187.704 

 
128.411 

 
136.698 

 
59.879 

 
43.630 

 
32.397 

 
1.255.877 

 
1972 

 
450.875 

 
237.057 

 
190.459 

 
138.368 

 
167.505 

 
71.710 

 
51.619 

 
46.806 

 
1.354.399 

 
1973 

 
448.523 

 
241.931 

 
203.655 

 
151.371 

 
159.536 

 
93.472 

 
57.981 

 
41.901 

 
1.398.370 

 
1974 

 
446.484 

 
240.288 

 
208.051 

 
162.588 

 
150.476 

 
107.573 

 
69.725 

 
43.797 

 
1.428.982 

 
1975 

 
439.264 

 
238.567 

 
196.273 

 
157.169 

 
150.149 

 
107.756 

 
90.524 

 
61.258 

 
1.440.960 

 
1976 

 
444.866 

 
247.559 

 
203.011 

 
157.872 

 
148.831 

 
109.211 

 
86.659 

 
69.758 

 
1.467.867 

 
1977 

 
447.365 

 
253.122 

 
211.275 

 
164.761 

 
151.609 

 
113.637 

 
88.471 

 
67.556 

 
1.497.796 

 
1978 

 
439.376 

 
265.136 

 
216.405 

 
171.574 

 
156.932 

 
116.552 

 
92.377 

 
69.819 

 
1.528.171 

 
1979 

 
408.767 

 
270.318 

 
223.954 

 
173.006 

 
167.086 

 
121.222 

 
94.183 

 
73.125 

 
1.531.661 

 
1980 

 
393.044 

 
257.579 

 
227.220 

 
180.013 

 
165.941 

 
127.738 

 
95.531 

 
73.855 

 
1.520.921 

(Fonte: PARANÁ, 1982, p. 76) 
 

A segunda fase, denominada de Expansão I, iniciou-se em 1973, 

apresentando os municípios da Região Oeste na Expansão Geográfica, sendo 

Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, além dos demais 34 municípios compreendidos 

nessa etapa. 

A matrícula total dos municípios nas quatro séries iniciais do ensino primário 

foi em 1972 de 93.295 alunos. Em 1973, aumentou para 118.956 matrículas, 

evolução demonstrada no quadro 4 (p. 92). 

No período entre 1973 e 1980 foram construídas, nos 37 municípios da 

Expansão I, 1.907 salas de aula e 478 ambientes especiais, num total de 2.385 

salas. Neste total, foi incluída a construção de 20 prédios escolares compostos por 

salas de aula e salas ambientes, contemplando 15 municípios no Estado. Da Região 
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Oeste foram contemplados os municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, com 

um prédio cada. 

 
QUADRO 4 - ESTADO DO PARANÁ - REDE ESTADUAL DE ENSINO DE 1º GRAU - 
MATRÍCULA ZONA URBANA POR SÉRIE – 1973/80 - EXPANSÃO I 

SÉRIE 
ANO 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª TOTAL 

1973 26.477 20.695 18.981 21.938 30.865 17.941 12.218 8.738 157.853 

1974 24.802 20.443 19.857 19.578 27.803 26.365 13.042 8.856 160.746 

1975 24.744 18.879 20.289 17.014 29.346 24.107 22.945 11.562 168.886 

1976 26.904 20.607 18.981 16.626 28.721 22.048 18.626 17.490 170.003 

1977 27.685 21.039 19.857 17.247 29.957 22.587 18.168 15.223 171.763 

1978 27.597 21.428 20.139 17.783 30.758 23.109 18.484 14.460 173.938 

1979 26.746 21.600 19.965 17.942 31.676 23.766 18.818 14.657 175.150 

1980 26.661 21.333 20.350 17.742 32.344 24.994 18.853 14.807 177.084 

(Fonte: PARANÁ, 1982, p. 101). 
 

Na Expansão II, de 1974, foi compreendido o município de Medianeira, além 

dos demais 29 que fizeram parte dessa etapa. A matrícula foi de 42.698 alunos nas 

matrículas das séries primárias (1ª a 4ª). Observou-se a diferença de 56% entre a 

matrícula na 1ª série e a conclusão na 4ª série, de acordo com o quadro 5 (do fluxo): 

 
QUADRO 5 - ESTADO DO PARANÁ - IMPLANTAÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU - REDE 
ESTADUAL DE ENSINO – ZONA URBANA - MATRÍCULA ZONA URBANA POR SÉRIE – 
1973/80 - EXPANSÃO II – 1974/1980. 
SÉRIE/ 

ANO 
 

1974 
 

1975 
 

1976 
 

1977 
 

1978 
 

1979 
 

1980 
1ª 14.385 13.120 13.761 12.826 12.625 12.024 11.726 

2ª 10.497 9.028 9.588 9.115 2.196 9.189 9.173 

3ª 9.643 7.853 8.498 8.244 8.322 8.249 8.372 

4ª 8.173 7.438 7.097 6.899 7.159 7.024 7.047 

5ª 15.096 14.534 13.829 14.013 12.863 14.682 14.652 

6ª 8.441 11.504 10.864 10.024 9.974 10.160 11.080 

7ª 6.215 6.930 9.133 8.357 7.900 7.908 7.596 

8ª 4.468 4.923 5.525 6.751 6.566 6.108 6.183 

(Fonte: PARANÁ, 1982, p. 114). 
 

A etapa da Expansão III, de 1975, compreendeu 86 municípios, no total de 

71.851 matrículas na zona urbana das turmas de 1ª a 4ª série. Quanto à expansão 
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física dessa etapa (1975-1980), foram construídas ou reformadas 1.545 salas de 

aula e 93 salas especiais, sendo estas últimas, na sua maioria, destinadas à 

implantação de bibliotecas escolares. 

A Expansão IV (1976-1980), que abrangeu 69 municípios, seria a última etapa 

da implantação do Ensino de 1º Grau na zona urbana do Estado, mas pelas 

dificuldades do processo, agravadas pelas condições precárias dos recursos 

humanos, físicos e materiais da maioria dos municípios pequenos, foi proposto ao 

Grupo de Planejamento da SEED um acréscimo ao cronograma, a Expansão V, “da 

qual fariam parte aqueles municípios onde a precariedade de recursos fosse mais 

acentuada” (PARANÁ, 1982, p. 137). 

Dos 69 municípios da Expansão IV, foram transferidos 66 para a Expansão V, 

com proposta para implantação em 1977. A matrícula total, em 1975, foi de 32.626 

alunos da 1ª a 4ª séries da zona urbana. Em 1976, o número de matrículas nesse 

nível foi de 34.343 alunos. Sendo que a expansão física ocorreu com a construção 

de 569 salas de aula e 26 ambientes específicos, totalizando 595 novas 

dependências. 

A Expansão V (1977) teve a participação de 57 municípios, concretizando a 

implantação do Ensino de 1º Grau no Estado, com a matrícula de 23.769 alunos de 

1ª a 4ª séries. A expansão física foi ampliada entre os anos de 1976 a 1980, 

perfazendo um total de 357 salas de aula mais os ambientes específicos.  

No final do documento, é apresentada a Disposição dos Projetos referentes 

ao Ensino de 1º Grau, justificando que com a expansão proposta pela Lei 5.692/71, 

a Secretaria de Educação 

  

 [...] procurou, dentro de uma estratégia flexível e de acordo com os 
recursos disponíveis, implantar projetos na área do Ensino de 1º 
Grau que além de atender as disposições quanto ao aumento de 
ofertas educacionais não descuidassem quanto à qualidade da oferta 
(PARANÁ, 1982, p. 167). 

 

Os referidos projetos45 são apresentados em ordem cronológica e trataram 

principalmente dos aspectos de: currículo, implantação de Sistema de Supervisão 

                                                 
45

 A avaliação destes projetos não foi realizada pelo documento em questão. Para complementar essa pesquisa, 

foi necessário analisar o Plano Estadual de Educação – 1973 – 1976, que deu origem à implantação do Ensino de 

1º Grau e foi o período em que os municípios da Região Oeste foram contemplados, e confrontar os dados dessas 
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Escolar, incremento da cooperação técnica e financeira, assistência ao educando 

envolvendo saúde, lazer, livro didático, alimentação e aquisição de vagas, 

implantação da pré-escola, aplicação de novas metodologias e atualização dos 

professores e técnico-administrativos. 

 

2.7 A Expansão da escola primária paranaense no contexto do Plano Estadual 
de Educação – 1973-1976 
 
 

O contexto da expansão da escola no Estado do Paraná também ocorreu sob 

a vigência do Plano Estadual de Educação – 1973-1976. Seu teor será considerado 

para confrontar os dados já analisados anteriormente, período que ocorreu, em 

grande medida, a expansão da rede de ensino na Região Oeste. 

 Durante o Governo de Emílio Hoffman Gomes46 (1973-1975), o Secretário de 

Educação em exercício era Ernesto Knauer, que realizou uma atualização do 

Diagnóstico do Sistema Educacional a partir da reformulação dos projetos do Plano 

Estadual de Educação, que teve como objetivo principal 

  

 [...] dar cumprimento ao item 3.16 da cláusula primeira do Convênio 
celebrado entre a União e o Estado do Paraná para aplicação dos 
recursos na Expansão e Melhoria do Ensino (II Acordo – MEC/USAID 
– L. 512 – 081 – no período 1973/1976), que torna obrigatória a 
atualização do Plano Estadual de Educação, com periodicidade de 
doze meses, a partir da sua primeira reformulação, até o final do 
Convênio (PARANÁ, 1974). 

 

Esse Plano foi publicado em setembro de 1974 e a sua reformulação 

contemplou outros aspectos, entre eles os recursos e a organização pedagógica e 

administrativa a serem adotadas. O Parecer da Comissão Especial para Exame do 

Plano Estadual de Educação aprovou o PEE e os embasamentos teóricos dos 

pressupostos do plano, destacando que essa estrutura deveria ser entendida como 

um sistema mais amplo que deve prever e esquematizar estrategicamente as 

decisões sem, contudo, perder de vista fatos novos e fatores superponíveis ao 

sistema. 

                                                                                                                                                         
fontes, para problematizar este estudo, principalmente nas questões referentes à Expansão da Escola Pública 

Primária da Região Oeste do Estado do Paraná, na década de 70. 
46 Em 1973,  com a morte do governador Pedro Viriato Parigot de Souza, Emílio Hoffmann Gomes foi eleito 

indiretamente (pela Assembleia Legislativa) para cumprir o restante do mandato. 
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Essas mudanças deveriam viabilizar a continuidade do Plano, mas sem 

desprezar sua estrutura básica no que se referia aos pressupostos da situação 

política e econômica da época em estudo. A questão da expansão da escola foi 

tratada na parte II do Plano, na Metas Globais do Programa 1, com a implantação do 

Ensino de 1º Grau e no Programa 2 da Expansão dos Recursos Físicos e Materiais 

no item Construção de 1º Grau. 

Nos aspectos geográficos, o plano realizou uma divisão do Estado em 8 

regiões de Planejamento e 24 microrregiões. O Oeste fazia parte da Região 4, 

microrregião 21, denominada de Extremo Oeste Paranaense. 

Os índices populacionais de 1970 demonstravam que o Paraná ocupava o 4º 

lugar entre os Estados brasileiros, com 7,4%, sendo que na Região Oeste a taxa de 

crescimento demográfico era de 12,38% (PARANÁ, 1974, p. 16). 

A população urbana no Estado apresentava um índice de 36,10% e a rural de 

63,90%. Esses dados foram indispensáveis na divisão das 8 Regiões de 

Planejamento, possibilitando assim a expansão da escola, mediante a implantação 

da política educacional do período em estudo. A Região 4, com sede em 

Guarapuava, e seus 26 municípios abarcava uma área de 45.545 km², com uma 

população de 1.036.428 habitantes. 

Outro dado importante era o índice da população jovem do Estado. Em 1970, 

a maioria (55%) estava na idade média de 22 anos. Em relação à população, a do 

Ensino de 1º Grau (de 7 a 14 anos) era de 1.524.431, perfazendo índice de 21, 78% 

(PARANÁ, 1974, p. 19). Um aspecto que destacamos é a questão socioeconômica, 

que foi analisada de forma objetiva nesse plano, sendo justificado dessa forma: 

   

 Não se pode deter em processos descritivos dos setores 
componentes da estrutura econômica regional, senão na medida 
necessária para aclararem-se novas possibilidades de ação à 
Política Educacional do governo do Estado, em consonância com os 
parâmetros motivacionais de âmbito nacional (PARANÁ, 1974, p. 
23). 

 

Assim, as medidas legais e políticas adotadas pelos Governos Estaduais 

buscavam explorar e interpretar todas as possibilidades educacionais, para elaborar 

o Plano de acordo com as especificidades regionais, sem perder a unidade global do 

Estado. 
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No documento analisado, os dados são apresentados na seguinte ordem: I - 

Evolução da Renda Interna do Paraná e do Brasil; II – Participação dos Setores 

Econômicos na Geração de Renda e III – Participação da Interna do Paraná do 

Paraná em relação ao Brasil. Nesse período, o Estado comprometia os recursos 

financeiros e humanos prioritariamente no setor primário, com predominância na 

Agricultura (44,22%), na Indústria (11,32%) e Serviços (44,40%) (PARANÁ, 1974, p. 

23). 

O destaque dessa questão foi a menção sobre os efeitos do Planejamento 

Governamental: 

 

 Modernamente, a escolha política não se prende aos limites entre a 
atividade social e econômica do Estado em relação ao 
aproveitamento de oportunidades econômicas por parte de 
iniciativas particulares, mas em torno dos meios que permitam maior 
racionalidade interna ao conjunto de objetivos, social e 
politicamente exigidos da administração pública, reconhecidamente 
da função infraestrutural, capaz de fazer retornar à sociedade os 
frutos e operação sobrem os recursos impositivos extraídos 
daquela (PARANÁ, 1974, p. 24, grifos nossos). 

 

Essas considerações mostram a visão política da época, que atrelava a 

educação ao desenvolvimento do país, indicando que esta deveria formar os 

indivíduos para atender a demanda da sociedade de forma racional e planejada, ou 

seja, para atender às exigências do mercado de trabalho. 

Nesse sentido, a preocupação dos governantes era voltada à necessidade de 

um planejamento geral, mas com um tratamento particular. Para atender essa 

conjuntura de aumentar a mobilidade da mão de obra e reduzir as possibilidades de 

obsolescência prematura, seria necessário estabelecer coordenações regionais para 

os diversos cursos profissionalizantes. 

O Plano justificou que a política educacional deveria permitir uma clara visão 

de oportunidades e modo de encaminhamento das ações governamentais para que 

os efeitos se irradiassem rapidamente para todo o Estado, mediante a 

recomendação da Política de Desenvolvimento Urbano. Na execução do Plano 

Estadual, destacou-se a avaliação final para a hierarquização dos municípios e 

regiões, de acordo com as características físicas e culturais, concluindo que  
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 [...] pela ordenação ou hierarquização das cidades paranaenses, o 
que não deve ser visto como um ‘veridictum’ final, mas a posição 
relativa do modo específico como os respectivos dinamismos sociais, 
econômicos, políticos e administrativos, contribuem para o processo 
regional como um todo (PARANÁ, 1974). 

 

Dessa forma, os 260 municípios que estariam próximos ou abaixo do limite de 

urbanização estavam ainda numa relação com as atividades do setor primário, 

reforçando a necessidade de um planejamento educacional da escolarização 

obrigatória, ou seja, do Ensino de 1º Grau, para todo o Estado. 

Nas considerações finais do documento foi destacado o Projeto ITAIPU, 

advertindo que este seria o norteador do planejamento estadual da Política 

Educacional. O referido documento indicava o treinamento da mão de obra, que 

deveria ser executado pelos organismos públicos estaduais e federais, com 

adaptações de outros núcleos urbanos que receberiam o contingente populacional 

que executariam a grande obra. Sendo assim, o Estado deveria assegurar a 

escolarização dos filhos desse contingente, portanto, da população de 7 a 14 anos, 

no Ensino e 1º Grau (PARANÁ, 1974, p. 31). 

O canteiro de obras da Usina demonstra a dimensão desse contingente de 

trabalhadores, como podemos observar na foto a seguir. 

 

FOTO 1: CANTEIRO DE OBRAS DA USINA DE ITAIPU, 1975. 

 
 (Fonte: http://banco.agenciaoglobo.com.br/Imagens) 
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O Plano ainda enfatiza a relação entre educação e desenvolvimento no 

Estado, considerando que na década de sua execução o elemento principal da 

economia seria a acumulação do capital tecnológico. Este embasaria a política de 

racionalização de investimentos em educação, portanto, justificaria a participação do 

governo no investimento em educação e o ajustamento e flexibilização do mercado 

para compatibilizar a mão de obra dos diferentes níveis de instrução, com menor 

custo social, evitando desperdícios dos já escassos recursos existentes. 

O Plano apresentou várias tabelas, nas quais constaram os seguintes itens: 

Assuntos Prioritários, Problemas-chaves, Soluções Apresentadas e Situação Atual – 

Justificativas. Para esse estudo, destacamos o assunto prioritário sobre as 

Delegacias Regionais. 

O problema foi à indefinição das características das funções dessas 

Delegacias, devido à constante reformulação das quantidades. Em 1970, eram 14 

(quatorze) e passaram para somente 3 (três) em 1971; a partir de 1973, elevadas a 

8 (oito), causando assim a falta de regulamentação para sua efetiva 

operacionalização.  

Esta questão poderia justificar a situação da organização das escolas da 

Região Oeste do Paraná no período que analisaremos posteriormente. 

Uma das situações apresentadas para esse problema foi a possível 

aprovação da Lei Orgânica, com o estabelecimento de Núcleos Regionais, com uma 

coordenação para articulação e controle das entidades vinculadas, visando à 

regionalização administrativa dos serviços estaduais, tendendo à sub-

regionalização. 

Seguindo essa análise, destacamos a questão dos contatos externos.  Um 

dos fatores no quadro de assuntos prioritários do Plano era o relativo isolamento do 

sistema educacional, dada a pouca diversificação das atividades, tanto no 

relacionamento com outros órgãos estaduais, como os de âmbito nacional, 

causando assim a descontinuidade das atividades e da destinação dos recursos 

provenientes dos convênios financeiros. 

Uma das soluções apresentadas no Plano foi o desenvolvimento de Projetos 

Específicos e convênios com instituições federais e internacionais, sendo citado 

novamente o Convênio para Expansão de Melhoria do Ensino, o 2º ACORDO 

MEC/USAID. 
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Na expansão da escola Primária durante a adequação à Lei 5.692/71, foi 

publicada uma sucessão de normatizações de acordo com a situação política, as 

quais destacaremos aquelas que se referiram à Escola Publica Primária. 

Em 27 de dezembro de 1971, o Conselho Estadual de Educação, mediante a 

Deliberação Nº. 50/71, aprovou as “Normas preliminares de Implantação imediata e 

mediata do regime instituído pela Lei Federal nº. 5.692/71” (Art. 1º). 

Em 1972, os nomes das escolas primárias foram padronizados com a 

mudança da legislação nacional e a expansão do ensino. Considerou-se a 

necessidade do estabelecimento das normas para a “uniformização” da 

nomenclatura dos estabelecimentos de ensino de 1º Grau. A Deliberação Nº. 

073/74, de 27 de setembro de 1974, do Conselho Estadual de Educação, deliberou 

no Art. 1, que  

 

 O estabelecimento de ensino de 1º Grau adotará como nomenclatura 
a denominação de ‘Escola’, acrescida do nome próprio que a 
individualizará. Parágrafo único – Sob a sua denominação, o 
estabelecimento aporá o grau de ensino que ministra, através da 
expressão ‘Ensino de 1º Grau’ (PARANÁ, p. 341-342). 

 

Esses documentos legais serviram como referências para as discussões 

acerca da questão da expansão da escola pública primária na Região Oeste, na 

tentativa de compreender os discursos das políticas educacionais e dessa forma 

discutir o desenvolvimento desse processo no período em estudo. 

 

2.8 Desenvolvimentismo e educação na Região Oeste do Paraná 

 

Seguindo os desdobramentos do contexto nacional e estadual, a Região 

Oeste do Paraná, no início da década de 70, passou por uma grande transformação, 

saindo do modelo agrário para o modelo desenvolvimentista econômico, sob a égide 

do Estado Militar, e com este as estratégias de expansão do capitalismo. 

Destacamos que esse processo somente ocorreu nesse período, porque até então 

essa região não tinha despertado interesse mais direto em relação às prioridades 

políticas do Estado Nacional. Mas, pela posição geopolítica, caracterizada por seu 

uma região de fronteira, a região foi escopo do projeto multinacional MEC/OEA, que 



 

 

 

protagonizou importantes ações 

região oeste. 
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escala, mediante a substituição dos sistemas manuais por equipamentos e 

máquinas, assim como pela monocultura, especialmente do trigo e da soja. Como

dessa modernização da agricultura, na década de 70

rural e a migração de uma grande parcela de agricultores para as cidades, passando 

subempregados ou trabalhadores ocasionais, alterando assim

estrutura social, demográfica e econômica das cidades. 

Cascavel, neste contexto, estava em franco desenvolvimento urbano, 

odemos observar na imagem a seguir: 

FOTO 2: VISTA AÉREA DE CASCAVEL EM 1968.
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significativo foi a construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, 

gricultores foram desalojados de suas terras, localizadas na região de 

formação do lago. Apesar da luta desses para receberem uma indenização 

suficiente para comprar outras terras, muitos acabaram engrossando os cinturões de 

Região Oeste. 
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construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu, 
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formação do lago. Apesar da luta desses para receberem uma indenização 

ando os cinturões de 
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Esse contexto nos faz refletir sobre a contradição desse modelo de Estado 

desenvolvimentista. Ao mesmo tempo em que havia grandes investimentos de 

capital no campo da infraestrutura, colocava as classes populares em situações de 

risco social. Diante desse cenário, a escola era colocada como a salvadora e 

responsável para minimizar essas diferenças.  

A educação na Região Oeste no período em estudo apresentava dificuldades, 

com índices preocupantes. Dados da época demonstravam que mais de 65% dos 

alunos que iniciavam a 1ª série primária, não passavam para a 2ª série, pois 

desistiam ou reprovavam. A qualificação dos professores apresentava um baixo 

nível, pois 54% dos docentes da área urbana e 80% da área rural não possuíam 

formação adequada para sua atuação. Essas questões, atreladas às condições 

sociais e a falta de material didático e pedagógico, demonstravam um diagnóstico 

crítico da educação (ASSOESTE, s/d). 

Uma das medidas de correção desse quadro foi a implantação, em 1976, do 

Projeto Especial MEC/OEA, com a finalidade de melhorar e renovar a educação da 

região oeste. 

Após o conhecimento do diagnóstico da situação, representantes de 

diferentes setores47 da sociedade da época, envolvidos diretamente com as 

questões sociais, políticas e educacionais, criaram medidas para reverter o quadro 

mediante o planejamento de programas para melhorar a educação da Região Oeste 

do Paraná e dar suporte à expansão da escola pública, seguindo as diretrizes 

estaduais e nacionais. 

A partir da análise dos documentos a seguir, produzidos pelo Projeto 

MEC/OEA, as iniciativas foram importantes, mas não suficientes para resolver todos 

os problemas, apesar dos esforços para resolvê-los. 

Cabe nesse momento, questionar as verdadeiras intenções do Estado em 

melhorar a educação bem como entender a presença de um organismo internacional 

nesse processo de ampliação das escolas, para atender a demanda social das 

mudanças do modelo econômico, assim como suas consequências para tornar essa 

região em um grande polo para atrair os investimentos do capital. 

                                                 
47

 Representantes da Cooperativa Central Regional Iguaçu, Cooperativas Agropecuárias, Sindicatos Rurais, 

EMATER/PR, Municípios participantes da AMOP, Faculdades regionais e outras instituições de ensino, 

Associações Comerciais e Indústrias e Associações de Turismo. 
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Seguindo a questão histórica do Projeto MEC/OEA, com o término dos 

recursos e prazos estabelecidos houve a necessidade de se criar um organismo 

regional para dar continuidade às atividades. No sentido de promover as mudanças, 

até então não ocorridas, no processo de melhoria da educação da região, foi criada 

então a ASSOESTE – Associação Educacional do Oeste do Paraná, em agosto de 

1980. 

A ASSOESTE, apesar de atender o sistema educacional regional com cursos 

de qualificação profissional dos professores, a produção de material didático-

pedagógico, não resultou na melhoria imediata da educação. Seus resultados 

acabaram sendo percebidos posteriormente. A partir de 1981, passou a adotar uma 

postura de oposição às práticas tecnicistas e escolanovistas, implementando e 

difundindo nova proposta de concepção de educação crítica e dialética.  

Esta iniciativa deu-se mediante um grupo de educadores que se organizaram, 

produzindo materiais didáticos pedagógicos de cunho teórico e prático, voltados a 

atenderem aos municípios da região, no sentido da expansão da escola pública 

primária. 

 

2.8.1 A OEA e o desenvolvimento regional 

 

O Projeto Especial Multinacional de Educação Brasil – Paraguai – Uruguai, 

Projeto 19, foi desenvolvido na região Oeste do Paraná para a realização de um 

diagnóstico nos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, acerca das 

condições existentes no campo educacional. Envolvendo representantes dos três 

países e os departamentos de assuntos educativos da região, esteve voltado para a 

criação e implantação do desenvolvimento da educação, visando à expansão do 

sistema educativo e a integração latino-americana por meio da educação. 

Nesse período, o Secretário Geral da OEA era Alejandro Orfila. Os 

coordenadores do Projeto no Brasil foram João Guilherme de Aragão48 e José 

Roberto de Mello Barreto, e como representante do Departamento de Assuntos 

Educativos, na comissão de coordenação do Projeto, Armando Hildebrand49. 

O projeto teve suas origens na Declaração dos chefes de Estados 

Americanos, ocorrida em Punta del Este, Uruguai em abril de 1967, como estratégia 
                                                 
48

 Ministro Interino da Educação no governo. 
49

 Educador brasileiro que participou dos conselhos nacionais de educação no período anterior ao golpe militar. 



 

 

 

política para o desenvolvimento integral das Nações Latino

objetivo principal criar o Programa Regional de Desenvolvimento Educativo 

PREDE, institucionalizado em fevereiro de 1968, na quinta Reunião do Conselho de 

Interamericano Cultural –

Nessa reunião, ficou definido o campo de ação do PREDE e seus objetivos, 

assim relatados no documento Resumo das Atividades no Bra

esforços nacionais para elevar a qualidade da educação e expansão dos sistemas 

educativos; promover pesquisas e incorporar novos métodos em educação e 

campos afins e promover a integração latino

(BRASIL, 1979, p. 1). 

A foto a seguir mostra os principais coordenadores do Projeto Multinacional 

MEC/OEA, na abertura de um Seminário para os professores da Rede Pública da 

região na cidade de Toledo, em 1979:

 

FOTO 3: ARMANDO HILDEBRAND (À
MELLO BARRETO

      (Fonte: Arquivo do Departamento de Educação da AMOP)
 

Os objetivos do PREDE foram reforçados na quarta Reunião do Conselho 

Interamericano para a Educação, Ciência e a Cultura 

política para o desenvolvimento integral das Nações Latino-americanas. Teve como 

objetivo principal criar o Programa Regional de Desenvolvimento Educativo 

stitucionalizado em fevereiro de 1968, na quinta Reunião do Conselho de 

– CIC, em Maracay, Venezuela. 

ficou definido o campo de ação do PREDE e seus objetivos, 

assim relatados no documento Resumo das Atividades no Bra

esforços nacionais para elevar a qualidade da educação e expansão dos sistemas 

educativos; promover pesquisas e incorporar novos métodos em educação e 

campos afins e promover a integração latino-americana por meio da educação” 

A foto a seguir mostra os principais coordenadores do Projeto Multinacional 

MEC/OEA, na abertura de um Seminário para os professores da Rede Pública da 

região na cidade de Toledo, em 1979: 

: ARMANDO HILDEBRAND (À ESQUERDA) E JOSÉ ROBERTO
MELLO BARRETO (À DIREITA) – 1979. 

(Fonte: Arquivo do Departamento de Educação da AMOP) 

Os objetivos do PREDE foram reforçados na quarta Reunião do Conselho 

Interamericano para a Educação, Ciência e a Cultura - CIECC, realizada em 
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stitucionalizado em fevereiro de 1968, na quinta Reunião do Conselho de 

ficou definido o campo de ação do PREDE e seus objetivos, 

assim relatados no documento Resumo das Atividades no Brasil: “estimular os 

esforços nacionais para elevar a qualidade da educação e expansão dos sistemas 

educativos; promover pesquisas e incorporar novos métodos em educação e 

americana por meio da educação” 

A foto a seguir mostra os principais coordenadores do Projeto Multinacional 

MEC/OEA, na abertura de um Seminário para os professores da Rede Pública da 

ESQUERDA) E JOSÉ ROBERTO DE 

 

Os objetivos do PREDE foram reforçados na quarta Reunião do Conselho 

CIECC, realizada em Mar del 



104 

 

 

 

Plata, Argentina, em dezembro de 1972. Nessa reunião foram criados os 

denominados “projetos especiais”, cujo objetivo principal foi “[...] a aplicação da 

infraestrutura educativa, científica e tecnológica aos problemas decorrentes do 

processo de desenvolvimento global dos países, atendendo a prioridades que 

possam ser consideradas comuns a uma determinada região ou sub-região” 

(BRASIL, 1979, p. 1). 

Isso mostra como estavam evidenciadas as intenções das estratégias 

voltadas para a superação dos problemas sociais através do discurso de que a 

educação deveria ser atrelada ao desenvolvimento econômico regional. 

Apresentaremos a seguir o Projeto Especial MEC/OEA - 19, desenvolvido e 

aplicado na Região Oeste do Paraná na década de 70, entre os anos de 1972 a 

1977, na realização do Diagnóstico Sócio-Educacional-Econômico nos municípios 

de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo; e o Projeto 39, reelaborado em 1978 e 

implantado até 1983, para a continuidade das ações a partir do prognóstico 

realizado durante o Projeto 19. Podemos em princípio considerar este projeto como 

uma das principais ações que desencadearam a expansão da escola primária na 

região oeste do Paraná. 
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CAPÍTULO III 

 

O PROJETO ESPECIAL MULTINACIONAL DE EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA 

EXPANSÃO DA ESCOLA PÚBLICA NO OESTE DO PARANÁ 

  

 O Projeto Especial Multinacional de Educação Brasil/Paraguai/Uruguai teve 

como base a Resolução CIECC 137/72 e foi elaborado de acordo com as intenções 

manifestadas nos acordos realizados pelos Ministros de Educação dos países 

participantes. Sua aprovação ocorreu em 1974 pela Comissão Executiva 

Permanente do Conselho Interamericano para a Educação, Ciência e Cultura. A sua 

operacionalização teve inicio em maio de 1975. 

 Analisando os documentos, verificamos que a proposta do projeto foi de 

cooperação aos países participantes para fortalecer a infraestrutura educacional nas 

respectivas regiões de sua atuação. Seu eixo principal consistia em solucionar os 

novos e variados problemas gerados pelos impactos socioeconômico-culturais, 

produzidos pelos grandes empreendimentos de caráter econômico que se realizam 

nessas regiões, determinando por consequência a necessidade de renovação de 

seus sistemas educacionais. 

 Seus objetivos estavam assim definidos:  

 

Apoiar o desenvolvimento de Recursos Humanos para o atendimento 
das necessidades das sub-regiões, especialmente nos setores de 
Educação Técnica e da Formação Profissional. Promover a 
Educação Especial com vistas à incorporação de excepcionais na 
força de trabalho. Promover a experimentação e a utilização de 
novos métodos e formas de Educação geral, especial e para o 
trabalho, fundamentalmente nos níveis de educação básica e Média. 
Promover intercâmbio de experiências entre as autoridades 
educativas e os educadores dos países participantes (BRASIL, 1979, 
p. 2). 

  

 Observam-se as intenções do projeto e suas relações com a política nacional-

desenvolvimentista e as propostas da tendência tecnicista da educação no período. 

A área de atuação do Projeto foi exatamente onde se realizou as obras da Itaipu 

Binacional, ou seja, na fronteira Brasil/Paraguai e do Programa de Desenvolvimento 

da Bacia da Lagoa Mirim, na fronteira Brasil/Uruguai. 
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 As estratégias operacionais, a metodologia, a administração do projeto, os 

subprojetos e as ações realizadas no Brasil, bem como a concepção de educação 

presentes nos documentos relacionados a seguir, levantados junto ao Arquivo do 

Departamento de Educação da AMOP, são aspectos importantes para nosso 

estudo. 

 No Relatório Final do Projeto, publicado em 1983 pelo MEC e pela OEA50, no 

governo do Presidente João Baptista Figueiredo (1979-1985), a Ministra da 

Educação, Esther de Figueiredo Ferraz, tinha como Secretário Geral do MEC e 

Coordenador Nacional do Projeto o Coronel Sergio Mário Pasquali.  

 O documento apresenta em seu corpo o histórico do Projeto, os projetos nos 

Estados do Paraná e Rio Grande do Sul, além de elementos conclusivos, 

agradecimentos e anexos. Após a conclusão da execução do Projeto, foi procedida 

uma avaliação para subsidiar o Governo Brasileiro e a OEA sobre os seus 

resultados e benefícios; as diretrizes da ASSOESTE e as possibilidades de outros 

projetos da mesma natureza, tendo este como base. 

 Para este estudo, analisaremos o histórico que tratou da execução do Projeto 

no Estado do Paraná e os itens conclusivos referentes à Região Oeste. 

Analisaremos alguns documentos do Projeto Especial MEC/OEA, produzidos entre 

1975 a 1983, verificando sua importância para a implantação da estratégia 

desenvolvimentista na região e sua influência para a articulação das ações no 

campo educacional. 

 O Projeto, atrelado à política de desenvolvimento integral das nações Latino-

Americanas, tinha como objetivo principal a criação de programas Regionais de 

Desenvolvimento Educacional e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da OEA, 

mediante acordos dos Países da Região.  Esses acordos explicitaram as aspirações 

desses países, com recomendações para além do desenvolvimento institucional, 

uma etapa para a aplicação da infraestrutura científica e tecnológica para resolver os 

problemas e com isso atingir o desenvolvimento global da região, mediante um 

Fundo Especial Multilateral. 

 Na continuidade dessas “aspirações”, ocorreu em 1972, em Mar del Plata, 

Argentina, a Quarta Reunião do Conselho Interamericano para a Educação, a 

Ciência e Cultura, a qual criou os Projetos Especiais, para atender e resolver 
                                                 
50

 O Secretário Geral da OEA era o Sr. Alejandro Orfila e o Representante da Secretaria Geral da OEA no Brasil, 

Benno Sander (BRASIL, 1983).  
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prioritariamente os problemas considerados comuns a uma determinada região ou 

sub-região. Os projetos com metas e objetivos a curto e médio prazos, teriam 

duração definida e um caráter multidisciplinar, com a inclusão de alguma 

cooperação multinacional. 

 No Brasil, o Projeto Especial Multinacional de Educação Brasil – Paraguai - 

Uruguai foi criado em 1975 e se propôs a cooperar com estes Governos no 

fortalecimento da infraestrutura educacional nas regiões de sua atuação, a fim de 

prepará-los para solucionar os problemas causados pelas transformações 

socioeconômico-culturais produzidas pelos grandes empreendimentos econômicos 

que se realizaram nessas regiões, os quais determinariam consequentemente a 

necessidade de renovação dos sistemas educacionais. 

 De acordo com o Relatório, o Projeto no Brasil incidiu suas ações em duas 

sub-regiões limítrofes: na localização das obras de ITAIPU, na fronteira Brasil-

Paraguai e no Programa de Desenvolvimento da Lagoa Mirim, na fronteira Brasil-

Uruguai, visto que estas obras geraram diversos problemas, levando o projeto para 

atuar na minimização destes, com a utilização da infraestrutura educacional 

existentes nessas regiões. 

 O documento apresenta a necessidade de explorar o potencial educativo das 

comunidades da região, realidade considerada precária, com grandes problemas de 

infraestrutura do sistema educacional. Questionamos se o projeto objetivou diminuir 

os problemas sociais decorrentes da situação política econômica ou explorar um 

possível potencial já existente. É uma questão a ser problematizada para futuras 

pesquisas, principalmente se considerarmos a Região Oeste do Paraná, onde as 

ações incidiram na 21ª Microrregião, denominada de Extremo Oeste, com 29 

municípios, exposta na figura 1 (p. 107). 

 O relatório, ao referir-se à metodologia de trabalho adotada pelo Projeto, diz 

que 

 
 [...] se desenvolveu de forma descentralizada, valendo-se da 

infraestrutura das Universidades, Escolas e Associações, e utilizando 
os recursos existentes ou potenciais das regiões onde atua, através 
de atividades de pesquisa, planejamento, cursos-programa, 
experimentação, assistência a órgãos, programas educativos, 
seminários, reuniões técnicas, missões de estudo, produção de 
protótipos de material didático promovendo a geração, multiplicação 
e intercâmbio de experiências educativas (BRASIL, 1983, p. 08). 
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 Essas ações foram orientadas basicamente por dois tipos de documentos: o 

Plano de Operações e os Documentos Guias, que analisaremos posteriormente para 

confrontar com os dados destacados neste relatório final. 

 
FIGURA 1: MAPA MICRORREGIÃO 21ª. 

 
  (FONTE: BRASIL, 1983, P. 17). 
 

 O Plano de Operações aborda: a filosofia do Projeto; as informações 

essenciais derivadas das linhas básicas estabelecidas no contexto do próprio 

Projeto; a previsão de um conjunto de atividades que corresponderiam às intenções, 

ideias e expectativas que subsidiariam “as aspirações” dos países participantes; as 

diretrizes; as atividades, estabelecendo as metas quantitativas; o orçamento anual e 

as despesas. 

 Um aspecto destacado no documento foi os Planos de Operações que foram 

modificados ou alterados no processo de realização, de acordo com as mudanças e 

variações em decorrências de eventuais fatos ou circunstâncias emergenciais, de 

acordo com os indicadores financeiros do período. Esses planos foram elaborados 

em períodos anuais, anteriores às suas execuções, o que dificultava o 

estabelecimento detalhado de todas as atividades, sendo necessária a elaboração 
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de Documentos Guias, constando o conjunto dessas atividades e as orientações 

para a execução das mesmas. Esses documentos também serviriam de base para 

os pedidos de transferências de recursos da sede da Organização ao Escritório da 

OEA. 

 O Projeto foi apoiado politicamente pela Comissão Coordenadora, a qual era 

constituída pelos Coordenadores Nacionais e pelo Representante do Departamento 

de Assuntos Educativos da OEA até 1980, e pelo Comitê Executivo, com os 

Coordenadores Adjuntos de cada país, responsáveis pela execução do Projeto. 

 Na tentativa de alcançar os objetivos do Projeto foram realizados 6 

subprojetos. O Subprojeto 01, referente à Coordenação administrativa interna e 

orientação técnica do Projeto; o Subprojeto 02, sobre os Estudos e Pesquisas; o 

Subprojeto 03, da Habilitação e Aperfeiçoamento Profissional para a Educação; o 

Subprojeto 04, para a Capacitação e Aperfeiçoamento Profissional; o Subprojeto 05, 

que previa a Assistência a Instituições e Programas Educacionais e o Subprojeto 06, 

indicando sobre as Publicações. 

 Estes subprojetos fizeram parte das ações e atividades na Região Oeste do 

Paraná, considerando que o Projeto foi executado em duas etapas. A primeira de 

1975 a 1978, com o Projeto 19, e a segunda, de 1979 a 1983, em conjunto com a 

ASSOESTE, o Projeto 39, que será detalhado no documento a ser analisado. 

 No Brasil, o Coordenador Nacional foi o Secretário Geral do MEC, Sergio 

Mario Pasquali. Os Coordenadores de Área foram, respectivamente, Gilberto Rudi 

Treplow do Rio Grande do Sul e Jose Kuiava51 no Paraná (ver organograma p. 110). 

 Para comparar os dados estatísticos educacionais, nos embasaremos no 

documento nominado de Controle e Avaliação, que mostra os dados do Projeto de 

Correção de Fluxo e dos subprojetos: Chamada Escolar, Matrícula, 

Acompanhamento e Capacidade Física. Foram dados necessários para o controle e 

avaliação do Projeto MEC/OEA na Região Oeste nos municípios de Cascavel, Foz 

do Iguaçu e Toledo. 

                                                 
51

 Possui graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

(1969) e mestrado em Administração de Sistemas Educacionais pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (1993). 

Atualmente é professor titular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Doutorando em Educação pela 

UNICAMP. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Planejamento e Avaliação Educacional 

(Texto informado pelo autor, http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E7725230, acessado em 

23/01/2012). 

 



 

 

 

 

ORGANOGRAMA 1: PROJETO MULTINACIONAL – MEC/OEA – BRASIL – 1974 -1983.

 
    FONTE: elaborado pela autora (Junho, 2012). 
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3.1 A expansão da demanda de matrícula e da rede do ensino primário na 

Região Oeste. 

  

 No município de Cascavel, em 1966, havia um total de 3.263 alunos 

matriculados na 1ª série, sendo que somente 1.398 foram aprovados. Em Toledo, 

havia um total de 2.517 matrículas e 321 aprovados. Foz do Iguaçu tinha 833 alunos 

matriculados, destes, 382 aprovados (BRASIL, s/d). 

 A partir de 1970, esse quadro apresenta aumento gradativo dos índices de 

matrículas, mas sem aspectos significativos que demonstrem uma expansão 

qualitativa, conforme podemos observar nos dados de Cascavel, na tabela abaixo: 

 
TABELA 1: MATRÍCULA FINAL DO ENSINO DE 1º GRAU – NÍVEL PRIMÁRIO – 
CASCAVEL -1970/1975. 

SÉRIE 
ANOS 

1ª 2ª 3ª 4ª APROVADOS REPROVADOS EFETIVO 
TOTAL 

1970  3.963 1.994 1.453 968 2.308 5.102 7.410 

1971 3.770 2.589 2.118 1.218 2.952 6.743 9.695 

1972 4.728 3.131 2.480 1.753 2.930 9.162 12.092 

1973 5.051 3.065 2.892 2.014 3.046 9.976 13.022 

1974 5.385 3.879 3.560 2.472 3.329 11.967 15.296 

1975 5.781 4.352 3.355 3.105 2.695 13.898 16.593 

  (FONTE: BRASIL, s/d.) 
  

 Observamos, de acordo com esses dados do Projeto MEC/OEA, que no 

período anterior à realização do mesmo, apesar da expansão da demanda de 

matrículas, não houve expansão de ensino, ou seja, o Estado ofertou o acesso, mas 

sem condições para a escolarização, constatado pelo grande número de 

reprovações. 

 Nos municípios de Foz do Iguaçu e Toledo, os mesmos dados podem 

confirmar essa situação, verificados na tabela 2 (p. 111). 

 Destacamos o índice nas 1ª séries em 1970, demonstrando um alto índice de 

reprovação, e o aumento gradativo das reprovações no ensino primário nos 

municípios de Foz do Iguaçu e Toledo, no período destacado. 
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TABELA 2: MATRÍCULA FINAL DO ENSINO DE 1º GRAU – NÍVEL PRIMÁRIO – FOZ DO 
IGUAÇU E TOLEDO -1970 E 1975. 
ANO MUNICIPIO 1ª 2ª 3ª 4ª APROVADOS REPROVADOS EFETIVO  

TOTAL 
 

1970 

FOZ 1.585 929 887 567 1.009 2.959 3.968 

TOLEDO 3.781 1.798 1.318 870 1.489 6.278 7.767 

 

1975 

FOZ 2.269 1.597 1.439 1.150 1.716 4.739 6.455 

TOLEDO 3.803 3.265 2.458 2.103 4.406 7.223 11.629 

(FONTE: BRASIL, s/d.) 
 

 No documento constam ainda fichas em branco, utilizadas para a realização 

do levantamento das escolas nos municípios, constando os seguintes itens: 

especificação das dependências; disciplinas; horário da escola; número de 

dependências e área; número de postos; horas-aulas semanais; número de alunos 

por turma e total de alunos matriculados na escola, revelando assim o interesse do 

sistema em acompanhar a realidade das escolas mediante detalhamento desses 

dados por dependência, ou seja, cada espaço da escola foi mapeado para mostrar 

as condições de funcionamento e o uso desses para se atingir os objetivos do 

projeto MEC/OEA. 

 As respostas para o controle, avaliação, programação e reprogramação da 

chamada escolar e acompanhamento das matrículas foram listados assim: 1 – Idade 

média dos alunos por série; 2 – Idade modal dos alunos por série; 3 – Idade 

mediana dos alunos por série; 4 – Taxa de admissão real; 5 – Taxa de admissão 

aparente; 6 – Taxa de admissão bruta; 7 – Taxa de escolarização real por série e 

curso; 8 – Taxa de escolarização aparente por série e curso; 9 – Taxa de 

escolarização bruta por série e curso; 10 – Grau de tratamento tradicional e/ou 

moderno do projeto e 11 – Rendimento de escala do projeto. 

 Destacamos os aspectos relacionados às necessidades de dependências, de 

acordo com o número mínimo e máximo de turmas em longo prazo e em curto 

prazo, em função da promoção, repetência, abandono e tamanho mínimo da turma, 

demonstrando com isso a intenção velada de que a política garantia a escola, mas 

não a quantidade e qualidade de salas de aulas. 

 No item 16, o documento mostra a necessidade de dependência para o 

número mínimo de turma, assim como se haveria a necessidade de alugar 

dependências para o máximo de turmas e tamanho mínimo de turma em alunos. 
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 Esse aspecto nos proporciona a crítica em considerar que a expansão física 

da escola poderia ser em propriedades privadas, desde que atendesse a demanda 

do maior número de turmas, mas com espaço reduzido. 

 Essa questão é reforçada pela preocupação com os índices de utilização das 

dependências com o número máximo de turmas para atender a demanda máxima e 

mínima no longo prazo, destacando também o tamanho das dependências, 

considerando as promoções, repetências e abandono com o mínimo espaço em 

longo prazo. 

 Nas questões do documento analisado, quanto a expansão da rede física das 

escolas na região Oeste, chamam atenção os dados levantados nas escolas, 

principalmente com relação ao tamanho das salas e a demanda de turmas. Esses 

dados demonstraram que, em vez de haver expansão, houve um ajuste às 

necessidades, principalmente das dependências já existentes, do rendimento e da 

ociosidade de alguns postos de trabalho. 

 Para desvelar essas questões, analisaremos o Censo Escolar de 1978, 

referente aos municípios destacados nesse estudo, realizado com o apoio do Projeto 

MEC/OEA, e, na segunda parte desse trabalho, o Projeto 39, com a participação da 

ASSOESTE. 

 Em 1978, o quadro educacional na região Oeste não demonstrava uma 

situação favorável aos objetivos do Projeto, ainda apresentando graves problemas 

de repetência, evasão e abandono dos alunos do ensino primário, sendo necessário 

quantificar a demanda de vagas, na perspectiva de mudanças na origem do 

processo educacional e na expansão da escola, principalmente nos municípios de 

Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. 

 A coordenação do Projeto realizou uma análise do Censo de 1978, visando à 

criação de condições necessárias para a correção do fluxo escolar e “completar as 

condições suficientes para diminuir a repetência e a evasão”, cujos resultados 

foram considerados o input aos três subprojetos: Matrícula, Chamada Escolar e 

Acompanhamento (BRASIL, 1978, p. 1, grifo nosso). 

 Esses subprojetos foram elaborados a partir do Diagnóstico e Prognóstico 

Educacional52 dos três municípios citados e a colaboração do Projeto MEC/OEA, 

                                                 
52

 O Diagnóstico Socioeconômico-educacional da 21ª Microrregião do Estado do Paraná, especificamente dos 

municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, foi uma das atividades previstas no Projeto Especial 

Multinacional de Educação Brasil/Paraguai/Uruguai. Sua finalidade foi a de verificar a situação atual dos 



114 

 

 

 

que permitiram a quantificação da demanda escolar por área de recrutamento e 

zonas – urbana e rural –, estimando as demandas futuras para os anos 

subsequentes e obtendo os seguintes objetivos: 

  

 Identificar e conhecer as crianças de zero a oito anos para organizar 
cadastro escolar por área de recrutamento; Identificar e conhecer as 
crianças de sete anos e matriculá-las na 1ª série do ensino de 1º 
Grau em 1979; Acompanhar a partir do cadastro aquelas que não 
comparecerem às aulas, efetuando a chamada escolar (BRASIL, 
1978, p. 1). 

  

 De acordo com a análise, estas ações foram desenvolvidas em interface com 

outros subprojetos53, e que no ano anterior (1977) já teria permitido um aumento 

significativo da taxa de escolarização, com redução da ausência às salas de aulas e 

das taxas de evasão e repetência. 

 Para a realização dessa chamada escolar foi montada uma estrutura própria 

(foto 5), prédio este situado na cidade de Foz do Iguaçu, para suporte das atividades 

e preparação do pessoal que conduziu os trabalhos, com treinamentos em cada um 

dos municípios de Coordenadores de Zona, Supervisores de Área de Recrutamento 

e entrevistadores.  

 Essas ações foram realizadas em três fases54, conseguindo com isso realizar 

o levantamento da população de 0 a 8 anos da zona rural e urbana, identificando as 

crianças de sete anos para a matrícula, obtendo o endereço completo da população 

levantada para organizar o cadastro das crianças de sete anos e dessa forma fazer 

a chamada escolar dos ausentes da escola para o ano de 1979. 

 Consideramos que a partir desse momento ocorreria a expansão da escola 

primária na Região Oeste do Paraná, com a colaboração do Projeto 39 – MEC/OEA, 

pois, como já analisamos anteriormente, as políticas nacionais até então não haviam 

produzido resultados nessa questão, tendo em vista os dados apresentados. Quanto 

às políticas estaduais e com relação à escola primária, na Expansão I, de 1973, em 

                                                                                                                                                         
problemas educacionais, especialmente quanto ao seu comportamento, isto é, se estão em processo de expansão, 

regressão ou se permanecem constantes (BRASIL, 1978). 
53

 Assistência ao Educando; Avaliação de Base; Serviço Médico e Dentário; Entrosamento Escola-Família e 

Metodologia da Aprendizagem.  
54

 Primeira fase: dia 18/09/78 – treinamento dos Coordenadores da Zona Rural e Urbana; segunda fase: dia 

20/09/78 – treinamento dos Supervisores pela Coordenação Municipal com a participação dos Coordenadores e a 

terceira fase: treinamento dos Entrevistadores da Zona Urbana com a participação do Coordenador Municipal e 

do Coordenador de Zona (BRASIL, 1978). 
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FOTO 4: PRÉDIO DA SEDE DO LEVANTAMENTO EM FOZ DO IGUAÇU 
1978. 

(Fonte: Arquivo do Departamento de Educação da AMOP).
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 No período de 18 a 23 de dezembro de 1978, as escolas conferiram 
as matrículas com a listagem e identificaram as crianças que não 
confirmaram a matrícula, devolvendo as mesmas listagens às 
Assistentes Educacionais para realizarem a Chamada Escolar das 
crianças não matriculadas que por motivos vários não compareceram 
à escola (BRASIL, 1978a, p. 3) 

  

 O comparativo dos dados obtidos da população, com uma estimativa de 

desvio de 3% em relação ao Diagnóstico e Prognóstico, exemplificado no Município 

de Cascavel no ano 1978, foi conforme a tabela seguinte: 

 
TABELA 3: POPULAÇÃO DE ALUNOS ESTIMADA E LEVANTADA – CASCAVEL – 1978. 

 

POPULAÇÃO 

 

ZONA URBANA 

 

ZONA RURAL 

 

TOTAL 

 

ESTIMADA 

 

107.059 

 

49.003 

 

156.062 

 

LEVANTADA 

 

98.218 

 

52.509 

 

150. 727 

(Fonte: BRASIL, 1978a, p. 3). 

  

 Podemos observar que houve uma diferença de 5.335 entre a população 

estimada e a população levantada e que na Zona Rural foi levantado um número 

maior de crianças. A população menor de 8 anos atingiu um total de 34.951, numa 

porcentagem de 20,53% em relação à população maior de 8 anos. Quanto aos 

alunos de 7 anos e os que iriam completar sete anos até 31 de março de 1979, o 

número de alunos a serem matriculados foi de 5.449, sendo 2.199 da Zona Rural e 

3.250 da Zona Urbana. 

 Nos três municípios polos – Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo –, as escolas 

receberam a relação nominal com identificação por responsável, nome e endereço 

dos alunos nelas matriculados. O levantamento realizado em 1978 permitiu um corte 

transversal, sem considerar mortalidade, migração e emigração interna. Da 

demanda populacional para a 1ª série do ensino primário de 1979 a 1986, assim 

como a condição da defasagem idade série, foram matriculados todos os alunos que 

completariam 8 anos. Os dados dos resultados desse levantamento dos três 

municípios foram resumidos na tabela 4 (pág. 118). 
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TABELA 4: DEMANDA DE 1979 E DEMANDA DE 1979 A 1986 - POR CORTE TRANSVERSAL – CASCAVEL, FOZ DO IGUAÇU E 
TOLEDO 
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COM 7 ANOS EM 1979 

 
2628 

 
1813 

 
4441 

 
4885 

 
- 

 
- 

 
2542 

 
2796 

 
625 

 
1141 

 
2066 

 
2278 

 
1980 

 
2676 

 
1656 

 
4332 

4765  
- 

 
- 

 
2811 

 
3092 

 
643 

 
1478 

 
2121 

 
2333 

 
1981 

 
2710 

 
1657 

 
4367 

 
4803 

 
- 

 
- 

 
2900 

 
3190 

 
685 

 
1427 

 
2112 

 
2323 

 
1982 

 
2742 

 
1755 

 
4497 

 
4946 

 
- 

 
- 

 
2886 

 
3174 

 
733 

 
1464 

 
2197 

 
2416 

 
1983 

 
2828 

 
1676 

 
4504 

 
4954 

 
- 

 
- 

 
3242 

 
3566 

 
753 

 
1395 

 
2148 

 
2362 

 
1984 

 
2798 

 
1618 

 
4415 

 
4856 

 
- 

 
- 

 
3307 

 
3637 

 
740 

 
1474 

 
2214 

 
2435 

 
1985 

 
2899 

 
1722 

 
4621 

 
5083 

 
- 

 
- 

 
3334 

 
3667 

 
833 

 
1431 

 
2264 

 
2490 

 
1986 

 
2375 

 
1398 

 
3773 

 
4150 

 
- 

 
- 

 
3463 

 
3809 

 
652 

 
1222 

 
1874 

 
2061 

 
0 A 8 ANOS EM 1979 

 
21656 

 
13295 

 
34951 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
25157 

 
-- 

 
5664 

 
11332 

 
16996 

 
-- 

A SER MATRICULADA EM 
1979 

 
-- 

 
-- 

 
5449 

 
5993 

 
-- 

 
-- 

 
3316 

 
3647 

 
-- 

 
-- 

 
2646 

 
2910 

FONTE: BRASIL, 1978a, p. 4.                                                                                                                                                               118
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 Essa medida encontrou alguns problemas de resistência interna da própria 

escola, como explicado pelo documento a seguir: 

  

 Percebeu-se que a escola tinha mecanismos de discriminação no 
seu bojo. Impedia a entrada de alunos que se apresentassem sem 
uniforme ou que não tivessem pagado a taxa da APM – Associação 
de Pais e Mestres, exigida pela Direção; Matriculava crianças de 06 
anos e negava a matrícula de crianças de 7 anos completos; as 
professoras, a partir do 3º trimestre, aconselhavam uma parte dos 
alunos “fracos” que desistisse da escola para repetir a série no ano 
seguinte, etc. Essa segregação incide, normalmente nos alunos de 
procedência mais humilde e carenciada de recursos, procedentes de 
periferia e da zona rural (BRASIL, s/d, p. 19). 

  

 Essa situação nos leva a considerar que apesar da garantia à escola pública 

e gratuita das políticas educacionais, as escolas das principais cidades da Região 

Oeste do Paraná também reproduziam as condições impostas pela sociedade 

capitalista, isto é, a evasão dos alunos das classes populares. A expansão da escola 

primária dependia mais dessas condições do que do acesso à mesma, ou havia 

outros fatores, como as condições físicas, por exemplo. 

 Um dos resultados imediatos da medida de controle foi a superlotação das 

escolas das periferias das cidades, pois as crianças de 7 a 10 anos, que estavam 

fora do processo educativo até este momento, passaram a frequentar. Diante deste 

quadro, era necessário então alugar salões de festas, igrejas e outros espaços 

físicos para atender a demanda, confirmando que não houve a expansão física, mas 

somente “um ajustamento” da demanda nas escolas já existentes (grifos nossos). 

 No decorrer do ano letivo, as Associações de Pais e Mestres assumiram parte 

desse controle e a outra parte a própria escola, “na medida em que a direção e os 

professores são mais sensíveis aos problemas de origem social dos alunos e 

preocupados com o ato de educar no sentido mais amplo e abrangente” (BRASIL, 

s/d, p. 19). 

 A expansão da escola primária, nesse sentido, dependia muito mais da 

participação da comunidade escolar do que das condições estruturais e políticas 

vigentes. O Diretor de escola foi destacado como um dos fatores causadores da 

deficiência do processo administrativo, cujo perfil teria que ser melhorado, pois não 

estaria convenientemente informado das diretrizes nacionais, nem da programação 

regional e tampouco treinado para as questões gerenciais (BRASIL, 1978, p. 38). 
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 Os problemas da evasão, do abandono e da repetência seriam resolvidos 

mediante essas medidas, em interface com os subprojetos Entrosamento 

Escola/Família, Serviço Médico e Dentário Assistência ao Educando, Preparação de 

Recursos Humanos para a Educação e Elaboração de Material Didático Pedagógico, 

oriundos do Projeto MEC/OEA. 

 Esses subprojetos são relatados no documento de avaliação com suas 

justificativas, objetivos, atividades, cronogramas e avaliação de todos os trabalhos 

realizados, de forma detalhada e sistematizada.  

 A expansão da escola primária na Região Oeste do Paraná até então não 

mostrava ser uma realidade como os planos educacionais anunciavam, pois seus 

objetivos estavam atrelados à própria expansão da região com o fortalecimento da 

educação para fins do seu desenvolvimento econômico-social. 

 O Projeto 39, elaborado após o levantamento de 1978, foi encaminhado ao 

Secretário Executivo55 para a Educação, Ciência e a Cultura da OEA em 

Washington em 12 de outubro de 1978 pelos Coordenadores do Projeto no Brasil, 

Paraguai e Uruguai, mediante ofício (anexo 4), para estudo e aprovação. Foi 

anexado ao Projeto o Plano de Operações correspondente ao ano de 1979. 

 A área geográfica de atuação do Projeto 39 foi a região de fronteira do Brasil 

com o Paraguai e o Uruguai. Do lado brasileiro, ele incidiu sobre a 21ª Região do 

Estado do Paraná, compreendendo 19 municípios, sendo eles: Assis Chateaubriand, 

Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Formosa do 

Oeste, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guaraniaçu, Marechal Candido Rondon, Matelândia, 

Medianeira, Nova Aurora, Palotina, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu, Terra Roxa 

e Toledo. 

 Entre os municípios selecionados, destacaram-se os índices populacionais de 

Assis Chateaubriand, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guaíra e Toledo, com o crescimento 

superior ao do Estado, conforme tabela 5 (p. 121). 

 O município de Cascavel tinha a maior população, sendo a maioria na zona 

rural. Esses dados mostram que houve uma expansão dos núcleos urbanos e que a 

Região Oeste do Paraná sofreu uma elevada ocupação territorial em relação à 

média estadual, tendo um crescimento substancial na década de 70. Percebe-se 

uma pequena taxa de urbanização, exceto no município de Foz do Iguaçu, cuja taxa 
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 Senhor Dr. Eduardo González Reyes. 
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de urbanização foi de 59,32% em 1970, sendo superior à do Estado, que era no 

mesmo período de 36,10%. 

 
TABELA 5: DISTRIBUIÇÃO DAS POPULAÇÕES MUNICIPAIS POR DOMICÍLIO – 1970 
 

MUNICIPIOS  
 

ZONA URBANA ZONA RURAL 
POPULAÇÃO % TOTAL 

MUNICÍPIOS 
POPULAÇÃO % TOTAL 

MUNICÍPIOS 
Assis Chateaubriand  

11.596 
 

11,75 
 

67.004 
 

82,25 
 
Cascavel 

 
34.961 

 
38,38 

 
54.960 

 
61,12 

 
Foz do Iguaçu 

 
20.147 

 
59,32 

 
13.819 

 
40,68 

 
Guaira 

 
11.219 

 
34,13 

 
21.656 

 
65,87 

 
Toledo 

 
14.986 

 
21,76 

 
53.899 

 
78,24 

(FONTE: Censo Demográfico – FIBGE). 

 

 O movimento migratório em Foz do Iguaçu se manteve equilibrado com 

relação aos sexos masculino e feminino, o que estabeleceria uma migração familiar, 

que demandaria filhos, que consequentemente necessitariam de escola, conforme 

apresenta a tabela a seguir: 

 
TABELA 6: MIGRANTES POR SEXO SEGUNDO A PROCEDÊNCIA – FOZ DO IGUAÇU -
1970/1976. 

PROCEDÊNCIA 
 
 
SEXO 

PROCEDÊNCIA URBANA PROCEDÊNCIA 
RURAL 

TOTAL 
GERAL 

 
1970 

 
1976 

 
1970 

 
1976 

 
1970 

 
1976 

 
MASCULINO 

 

51,13 

 

60,65 

 

48,87 

 

39,32 

 

100 

 

100 

 
FEMININO 

 

52,91 

 

60,93 

 

47,25 

 

39,04 

 

100 

 

100 

 
TOTAL 

 

51,91 

 

60,78 

 

48,09 

 

39,19 

 

100 

 

100 

(FONTE: BRASIL, 1978, p. 8). 
  

 Na Região Oeste do Paraná ocorreu um fenômeno diferente do que 

aconteceu no Estado, cuja taxa de urbanização em 1980 foi estimada em 42,80%. 

Na Microrregião 21ª, a retenção da população na zona rural estaria nesse ano na 

ordem de 76,7%, produzindo uma desaceleração no processo de retenção em 

comparação com 1970, cuja taxa foi de 70,0%. Esses dados apontam que não 
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existia utilização em maior escala de mão de obra especializada no setor secundário 

ou no setor terciário, pois a economia ainda se concentrava principalmente no setor 

primário. 

 Nesse ponto, questionamos a origem dos trabalhadores que faziam parte da 

construção da Usina de Itaipu, pois pelas características do projeto deveriam ser 

técnicos com formação específica. Estes eram moradores da região, ou vieram de 

outras regiões do país? Podem ser objeto para outras pesquisas. 

 A evolução da população da região foi analisada a partir da tabela 7, que 

mostra os índices de crescimento da década de 70, comparando-os com os índices 

do ano de 1960: 

 
TABELA 7: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL – MICRO-REGIÃO 21 – 
1960 A 1980. 

 
ANOS 

POPULAÇÃO  
TOTAL 

(3) 

INDICE 
CRESC. 

% (3) 

 
% (1) 

 
% (2) 

 
TOTAL 

% 
URBANA (1) RURAL (2) 

1960 31,1 104,5 135,6 100 22 77,1 100 

1970 151,9 605,0 756,9 558 20 79,9 100 

1971 165,8 648,4 814,2 600 20,4 79,6 100 

1972 179,8 690,6 870,4 642 20,6 79,4 100 

1973 194,1 731,6 925,7 683 21,0 79,0 100 

1974 208,5 771,4 979,9 723 21,3 78,7 100 

1975 223,2 809,7 1.023 762 21,6 78,4 100 

1976 237,9 847,0 1.084,9 800 21,9 78,1 100 

1977 252,8 883,0 1.635,8 838 22,5 77,7 100 

1978 267,9 917,5 1.185,4 874 22,5 77,5 100 

1979 283,1 950,6 1.223,7 910 24,9 77,1 100 

1980 298,2 982,2 1.280,4 944 23,3 76,7 100 

(FONTE: COPEL – POPULAÇÃO ESTIMATIVA BADEP - dados retirados do Projeto 39, 
1978, p. 10). 
 

 Esses dados demonstram que houve um crescimento gradativo, 

predominando a população rural. A diferença entre o ano de 1960 e 1970 foi de 

458% no total. Entre o início e o fim da década de 70, o índice foi de 386%. 
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GRÁFICO 2: ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO         
OESTE DO PARANÁ – 1960 – 1970/1980 

 
   (Fonte: Elaborado pela autora a partir da tabela 7, p. 137). 

 

 Apesar da expansão urbana de Foz do Iguaçu, o município de Cascavel 

tornou-se o centro de atração da Microrregião, pois oferecia as melhores condições 

de trabalho para a população que emigrava para ele, despontando como um polo 

industrial, baseado principalmente na agroindústria existente. 

 A partir desse cenário, a preocupação com a expansão da escola foi maior 

em Foz, devido à grande convergência de fluxos populacionais, sendo necessário 

montar-se ali uma base de atenção para toda a população em idade escolar. Quanto 

a Toledo e Cascavel, a situação não se apresentava com essas características tão 

acentuadas, mas alertava para o fluxo de pessoas, como resultado da construção da 

Hidrelétrica de Itaipu. 

 Destacamos que no Projeto 39 os aspectos educacionais da região de 

fronteira com o Paraguai não são apresentados de forma detalhada, sendo 

destacados os aspectos geográficos e econômicos. Ao contrário da região de 

fronteira com o Uruguai, que mostrou inclusive os números de escolas, privadas e 

públicas, nos níveis básico e superior, com questões ideológicas e dados 

comparativos de valores da superfície e da população por escola e aluno. 

100
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TOTAL 135,6 756,9 1.280,40
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 Essa questão será alvo de nossas análises no decorrer deste estudo, e 

poderá servir como explicação para os resultados desse projeto na expansão da 

escola primária na Região Oeste do Paraná. 

 

3.2 A memória como recomposição da História da Educação e a expansão da 

escola primária 

 

 Um dos objetivos deste estudo foi contribuir com as pesquisas sobre a 

História da Educação da região Oeste do Paraná. Para tanto, buscamos, além das 

fontes documentais, fontes orais que pudessem ser ferramentas de pesquisa para 

responder nossas indagações a respeito de nosso objeto e permitir-nos uma melhor 

visibilidade acerca das forças sociais que estiveram envolvidos no processo histórico 

do período estudado. 

 Explorar a fonte oral é uma possibilidade de ouvir as vozes daqueles que 

estiveram diretamente envolvidos no processo de expansão da escola na Região 

Oeste, valorizando suas memórias, biografia e trajetória de vida, para que possam 

nos dar respostas de nossos questionamentos.  

 Para subsidiar esta pesquisa, entrevistamos o Coordenador do Projeto 

MEC/OEA no Paraná, entre 1975 e 1983, Professor Jose Kuiava, que reside em 

Cascavel. Nossa principal questão foi compreender a contribuição do Projeto para a 

expansão da Escola Pública Primária na região na década de 1970.  

 José Kuiava, no início do Projeto MEC/OEA, em 1975, era Inspetor de Ensino 

em Foz do Iguaçu, por isso mantinha uma articulação político-pedagógica com os 

órgãos públicos e conhecimento das questões educacionais da região, sendo 

convidado a ocupar o cargo de Coordenador do Projeto no Estado do Paraná, cuja 

memória será sintetizada neste trabalho. 

 Seu depoimento como testemunha viva dos fatos da época nos esclareceu 

algumas questões não explicitadas nos documentos, pois estes são fontes que nos 

permitiram a mediação entre a conjuntura política nacional e regional, mas não 

garantiram a nossa interpretação crítica na representação da História da Educação 

da Região Oeste.  

 



 

 

 

 A foto a seguir mostra Kuiava em uma reunião do Projeto MEC/OEA na 

cidade de Foz do Iguaçu:

 
FOTO 5: PROFESSOR JOSE KUIAVA (SEGUNDO 
EM REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 
OESTE - FOZ DO IGUAÇU, 1979

(Fonte: Arquivo do Departamento de Educação da AMOP).
  

 Nossa intenção com essa fonte oral foi

mediante a memória de alguém que participou efetivamente do processo e 

confrontar com os documentos produzidos na época, para e

aspectos não revelados pela documentação levantada.

 Relatórios, contratos, correspondências e projetos, não significam a história, 

mas simples dados estatísticos do contexto da época, que sem a int

quem os vivenciou é uma história “meio apagada”. Isso de fato nós constatamos, 

diante do vasto acervo de documentos desse Projeto 

de Educação da AMOP

Arquivo Central da Biblioteca

de outros elementos e condições com

 Uma das questões que ele destacou foi o fato do Projeto ter como objetivo 

principal amenizar os impactos causados pela construção de Itaipu, e contribui

o desenvolvimento da região. Cascavel, apesar de não estar localizada na região 

foto a seguir mostra Kuiava em uma reunião do Projeto MEC/OEA na 

cidade de Foz do Iguaçu: 

: PROFESSOR JOSE KUIAVA (SEGUNDO DA ESQUERDA
EM REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

FOZ DO IGUAÇU, 1979. 

Arquivo do Departamento de Educação da AMOP).

a intenção com essa fonte oral foi mostrar o outro lado da questão, 

mediante a memória de alguém que participou efetivamente do processo e 

confrontar com os documentos produzidos na época, para então elucidar alguns 

aspectos não revelados pela documentação levantada. 

elatórios, contratos, correspondências e projetos, não significam a história, 

dados estatísticos do contexto da época, que sem a int

é uma história “meio apagada”. Isso de fato nós constatamos, 

acervo de documentos desse Projeto que estava n

de Educação da AMOP e que atualmente está sob a guarda da UNIOESTE

Arquivo Central da Biblioteca. Essa entrevista visa subsidiar nossa pesquisa

condições com que estes foram produzidos.

Uma das questões que ele destacou foi o fato do Projeto ter como objetivo 

principal amenizar os impactos causados pela construção de Itaipu, e contribui

o desenvolvimento da região. Cascavel, apesar de não estar localizada na região 

125 

foto a seguir mostra Kuiava em uma reunião do Projeto MEC/OEA na 

A ESQUERDA PARA A DIREITA) 
EM REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO 

 
Arquivo do Departamento de Educação da AMOP). 

outro lado da questão, 

mediante a memória de alguém que participou efetivamente do processo e 

ntão elucidar alguns 

elatórios, contratos, correspondências e projetos, não significam a história, 

dados estatísticos do contexto da época, que sem a interpretação de 

é uma história “meio apagada”. Isso de fato nós constatamos, 

que estava no Departamento 

sob a guarda da UNIOESTE, no 

nossa pesquisa acerca 

que estes foram produzidos. 

Uma das questões que ele destacou foi o fato do Projeto ter como objetivo 

principal amenizar os impactos causados pela construção de Itaipu, e contribuir com 

o desenvolvimento da região. Cascavel, apesar de não estar localizada na região 
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mais próxima da usina, foi indiretamente alvo das ações de Itaipu, mediante o 

aumento populacional, assim como os demais municípios que expandiram 

economicamente na década de 1970. 

 Sobre os motivos que Cascavel tornou-se o polo da Região, e não Foz do 

Iguaçu, o principal alvo do Projeto, Kuiava explicou que existem várias pesquisas56 

que tentam mostrar as forças econômicas e culturais que influenciaram nessa 

expansão, como as Cooperativas, que contribuíram no setor econômico. Relata que 

ao chegar a Foz do Iguaçu, em 1972, a cidade possuía uma população entre 25 a 28 

mil habitantes, passando para 77 mil em 1976. Só ITAIPU, em 1979, empregava 30 

mil trabalhadores, que não residiam somente em Foz, mas também em outras 

cidades da região Oeste, como São Miguel do Iguaçu, Santa Terezinha, Medianeira 

e até Matelândia, municípios localizados entre Cascavel e Foz do Iguaçu. 

 Na condição de coordenador, referiu-se sobre a importância deste no 

processo de expansão da escola pública primária no Oeste do Paraná. Segundo 

Kuiava, “o projeto MEC/OEA não foi responsável pela expansão da escola em si, 

mas surgiu para qualificar a escola e a educação por conta de Itaipu”. 

 Sobre a origem do Projeto, em 1967, como já mostramos na análise dos 

documentos, destacou o movimento de União da América Latina, e as intenções das 

políticas internacionais, dos embates da Guerra Fria e os cuidados dos Estados 

Unidos para manter alguns países da America Latina “longe do comunismo”. Investir 

e modernizar a educação, principalmente na escolarização técnica, significava 

preparar um trabalhador “domesticado, mas qualificado”. 

 Em 1972, no início do Projeto, a Argentina deveria participar, mas houve 

divergências sobre a exploração da energia com o Brasil, hegemônico nas 

negociações sobre onde instalar as usinas de produção de energia.  A diplomacia 

não deu conta de resolver as polêmicas de onde seria a usina, prevalecendo o 

autoritarismo militar brasileiro na época. Havia vários projetos, com outras grandes 

obras, mas o Brasil preferiu Itaipu, mesmo com a perda das Sete Quedas. 

 Definida a instalação de Itaipu, como Coordenador do Projeto ficou o Dr. 

Armando Hildebrand, que na época do Governo João Goulart era secretário Geral 

do MEC, assessor direto do Ministro Darci Ribeiro. O projeto Itaipu, com algumas 

aberturas na educação, nas reuniões da OEA na America Latina, previa o 
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desenvolvimento na educação das regiões de fronteira e do impacto da usina. 

Hildebrand, que morava em Washington, voltou para o Brasil para coordenar o 

Projeto, que se chamava Projeto Especial Multinacional de Educação Brasil, 

Paraguai, Uruguai – MEC/OEA, Projeto 19. 

 Após os quatro anos determinados para o projeto 19, sucedeu-se o 39, 

mediante a boa a avaliação dos resultados no Paraná. Este projeto foi justificado 

tanto pela realização do Diagnóstico como pelos cursos implantados, cujos impactos 

trouxeram os representantes da OEA à região, sendo, portanto, fácil justificar a sua 

continuidade. 

 Em uma das visitas da OEA em Cascavel, registrada em um jornal local não 

identificado, a matéria (anexo 6)n do dia 3 de maio de 1979, dizia: 

  

 O especialista do Projeto Multinacional de Educação da Organização 
dos Estados Americanos, Jaime Ospina e comitiva estiveram ontem 
visitando Cascavel, para inspecionar o andamento do Projeto 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Juntamente 
com o especialista, estiveram o chefe do Departamento de Assuntos 
Educativos da OEA no Brasil, Armando Hildebrand, o professor 
Gilberto Rudi Treptow, secretário executivo do Projeto e 
Desenvolvimento de Recursos Humanos da Região Fronteira do 
Brasil com o Uruguai – PRODERF (RECORTE DE PÁGINA, 1979). 

 
 

 Nessa época o Projeto estava em pleno desenvolvimento, como relatou a 

secretária executiva do projeto em Cascavel, Terezinha Andrade (foto 6, página 

128): 

  

 As atividades do projeto em Cascavel, nas escolas municipais e 
estaduais, com os subprojetos Entrosamento Escola-família, 
Acompanhamento e Assistência Médica-dentária. Através do projeto, 
um pediatra e um dentista dão atendimento aos escolares carentes, 
e também está sendo desenvolvido um trabalho de dinamização das 
APPs (Associação de Pais e Professores), com o objetivo de 
conscientizar os pais em manter as crianças na escola, evitando a 
evasão e a repetência dos alunos (RECORTE DE PÁGINA, 1979). 

 

Nesse período, os índices de repetência e evasão eram grandes, sendo essa 

uma condição que não permitia a expansão da escola, pois os alunos, a maioria 

oriundos da zona rural, apresentavam dificuldades de deslocamento, de frequentar e 

permanecer na escola. A proposta para minimizar esse problema foi cuidar da saúde 

dos alunos e conscientizar os pais sobre a importância da escola.  
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FOTO 6: TEREZINHA ANDRADE E JOSE KUIAVA EM REUNIÃO COM 
REPRESENTANTES DO PROJETO MEC/OEA – 1978. 

 
(FONTE: Arquivo do Departamento de Educação da AMOP). 
 

Na reportagem também é anunciada a elaboração do plano de um curso, 

denominado Planejamento de Administração Pública, em que o Professor Gilberto 

Treptow57 permaneceria em Cascavel para assessorar o Professor Edson 

Pietrobelli58 nesse trabalho. O curso visava melhorar o nível e a qualidade das 

pessoas que trabalhavam nas Prefeituras dos municípios filiados à AMOP, seria 

realizado na FECIVEL no mês de agosto de 1979, em nível de Mestrado. 

Foi a partir desses resultados, como Kuiava nos relatou, que a OEA realizou 

um novo contrato, o Projeto 39, sendo assim divulgado no jornal: 

 

 Satisfeito com o trabalho desenvolvido no município, o convênio com 
o Projeto Multinacional de Educação e Cultura será firmado por mais 
quatro anos, já que a primeira parte está concluída. O especialista 

                                                 
57

 Coordenador do Projeto MEC/OEA no Rio Grande do Sul, que atuava somente com os cursos nas faculdades, 

o PRODERF (Programa de Desenvolvimento de Recursos Humanos na Região de Fronteira do Brasil com o 

Uruguai). 
58

 Secretário Municipal de Cascavel. Ex-diretor da Fecivel, nascido em 25 de dezembro de 1945 que residiu em 

Cascavel por 15 anos, respeitado e competente mestre universitário, formado na Universidade Federal do Paraná 

e Pontifícia Universidade Católica- SP. Lutou pelos interesses regionais do Oeste do Paraná. Escreveu o livro de 

contos intitulado “Anotações de um Taxista Ocasional” que ficou conhecido em todo o país. Faleceu aos 9 dias 

do mês de julho de 1995, com 49 anos de idade (http://sites.google.com/site/aeeedisonpietrobellicaicii/home, 

acessado em 26 de janeiro de 2012). 
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seguiu viagem ontem para Toledo, e ainda esta semana estará em 
Foz do Iguaçu (1979). 

 

 Kuiava, como Inspetor de Ensino do Núcleo de Educação em Foz do Iguaçu, 

atuava como docente nos cursos de formação dos professores da região, segundo 

ele com uma proposta diferenciada dos cursos realizados pelo sistema na época.

 O representante da OEA, Armando Hildebrand, foi recebido por ele em Foz do 

Iguaçu, e já de início comunicou-o que havia muito dinheiro para a realização de 

“projetos rápidos” para aquisição de livros e equipamentos para as escolas. Kuiava 

realizou reuniões com as equipes de ensino para elaborarem listas de livros, 

equipamentos e cursos rápidos em várias áreas, não somente limitando ao 

educacional.  

 Foram adquiridos em torno de dois mil livros, de cunho didático e de literatura, 

distribuídos junto aos municípios da região de Cascavel, Biblioteca Pública, 

FECIVEL, para o Colégio Wilson Joffre, para a cidade de Foz do Iguaçu e à Casa da 

Cultura em Toledo. 

 Em 1974, quando os primeiros diretores responsáveis pela construção da 

Usina de Itaipu vieram para conhecer o projeto, exigiram a presença do Secretário 

de Educação e do Inspetor de Ensino, para garantirem que os filhos dos técnicos do 

planejamento da usina também pudessem frequentar boas escolas. 

 Era preciso expandir a rede de ensino, principalmente as escolas do ensino 

primário, não somente em Foz do Iguaçu, mas em toda a Região Oeste, pois os 

demais trabalhadores e técnicos viriam com suas famílias. Essa expansão seria no 

sentido da qualidade do que já havia, onde os primeiros investimentos foram na 

criação de bibliotecas nas escolas municipais com aquisição de livros para incentivar 

a leitura e os cursos para a formação dos professores. 

 Esse entendimento da expansão estava relacionado com as políticas da 

obrigatoriedade do ensino primário na Lei 5.692/71, em que todas as crianças de 7 

anos deveriam estar na escola e como nessa região os níveis de repetência e 

abandono eram altos, havia a necessidade de “qualificar” a escola para que esses 

alunos tivessem o acesso e também permanecessem nela,  

  

 Para mudar qualitativamente a escola, o projeto não queria que as 
crianças entrassem de qualquer jeito, tinha-se que preparar os 
professores. Aí veio a formação continuada, para trabalharem novas 
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metodologias e atenderem bem as crianças, velhas ou não nós 
dávamos o nome de novas (KUIAVA, 2012). 

  

 A maioria dos professores dos municípios não tinha uma formação específica 

para a docência, pois as Prefeituras tinham estruturas precárias. O início dos 

trabalhos ocorreu em reuniões com os secretários de Educação de Cascavel, Foz do 

Iguaçu e Toledo, expandindo depois para os demais municípios da Região Oeste 

para discutir a educação, não somente a expansão da escola primária, mas sua 

“qualificação”. 

 Consideramos então que na Região Oeste do Paraná ocorreu uma expansão 

da escola primária a partir de projetos e programas e pelos determinantes 

econômicos, não propriamente uma expansão física, mas que culminou numa 

proposta de cunho político-ideológico, contrária às políticas nacionais, num 

movimento que Kuiava denominou de “zig-zag”. 

 Esse movimento foi uma estratégia, que, a partir de um diagnóstico único, 

envolveu todos os setores estruturais dos municípios e criou uma proposta 

pedagógica, sendo produzido material próprio para qualificar a escola e os 

professores. Foi aí que os responsáveis pelo projeto, recebendo recursos oficiais, 

criaram e produziram um vasto material pedagógico de cunho crítico, que procurava 

ser contra-hegemônico, em contraposição às orientações do Estado Militar vigente 

na década de 1970. 

 

3.3 O Projeto MEC/OEA e o Diagnóstico da Educação   

 

  A partir do Projeto MEC/OEA, que expressava em grande medida uma 

concepção desenvolvimentista na região Oeste do Paraná na década de 70, 

predominou uma expansão qualitativa dos elementos pedagógicos, com o uso dos 

recursos financeiros, mediante a organização da educação primária.  

 Dessa forma, podemos analisar que a expansão da escola ocorreu nesse 

movimento, em que a melhoria das condições pedagógicas determinaria o acesso e 

a permanência dos alunos com a garantia da escolarização das crianças do ensino 

primário na região por meio da aquisição de equipamentos tecnológicos, formação 

continuada dos professores, criação e produção de materiais pedagógicos, numa 
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proposta critica. Como define Kuiava, em sua fala: “uma educação capaz de que os 

alunos não reprovassem, não repetissem e não abandonassem a escola”. 

 Esse trabalho só foi possível a partir da realização do Diagnóstico, mediante 

um modelo de pesquisa do sistema educacional baseado nas experiências da 

França e da Bélgica, concebendo que não bastava incidir sobre os problemas da 

educação, mas era preciso conhecer suas origens para planejar, como é destacado 

na apresentação do documento: 

 

Com os elementos desse diagnóstico formulou-se o prognóstico, que 
se propõe a oferecer alternativas de solução e a estabelecer o curso 
das ações. Como resultado obteve-se programação abrangendo: 
correção de fluxo, otimização dos recursos e controle, avaliação e 
reprogramação. Esses programas deram origem aos seguintes 
projetos: Admissão real; Abandono; Repetência; Rendimento; 
Capacidade instalada física; Capacidade instalada docente; 
Capacidade instalada de pessoal técnico-administrativo; Sistema de 
acompanhamento, avaliação, controle e reprogramação; 
Treinamento de pessoal para acompanhamento, avaliação, controle 
e reprogramação (BRASIL, 1978, p. 8). 
 

Esses projetos se desdobraram em 26 subprojetos, que foram detalhados 

pelos representantes dos Departamentos da Secretaria da Educação e Cultura do 

Estado do Paraná, juntamente com os técnicos das Secretarias Municipais de 

Educação de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. 

O subprojeto Admissão Real apresentou os resultados das taxas de 

escolarização real dos municípios, sendo o de Cascavel 93%, Foz do Iguaçu 100% e 

Toledo 46%. Segundo o documento, esse último município apresentou baixo 

desempenho devido ao fato de que os demais projetos ainda estavam em fase de 

implementação.  

O prognóstico estabeleceu as diretrizes que definiram as ações do Projeto 

MEC/OEA na zona de influência da usina de Itaipu e os trabalhos tiveram a 

participação dos técnicos e especialistas do Estado do Paraná e dos municípios 

envolvidos, os quais foram treinados na área técnica de Planejamento, centrado em 

problemas. 

O treinamento foi mediante cursos e seminários realizados em Curitiba e Foz 

do Iguaçu, que resultou em um  
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 [...] planejamento em um processo descendente, até chegar ao nível 
de escola, e ascendente, partindo desta até chegar aos níveis 
municipais, estadual e federal. Tratando-se de instrumento a ser 
utilizado também com sentido didático, já que um dos seus 
propósitos é o de servir posteriormente a fins acadêmicos em nossas 
universidades e nas da América Latina, que o receberão por 
intermédio da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
considerou-se uma estratégia que adotou critérios simulatórios com 
objetivos puramente educativos e fomentadores de discussão 
(BRASIL, 1978, p. 9).  

 

 O Diagnóstico revela importantes informações e dados estatísticos para as 

pesquisas na área educacional da década de 70. Apesar dos pressupostos 

meramente técnicos, analisamos na perspectiva das políticas educacionais da 

época, como os seus autores recomendam: 

   

 Assim, para a sua aplicação, é aconselhável que na análise das 
proposições expostas sejam considerados, além das variáveis 
técnicas, os elementos de juízo de natureza normativa, para que o 
tecnicismo não supere o racional nem comprometa a realidade 
institucional, em cujo contexto essas proposições devem ser 
concretizadas. O registro dessa ressalva é para deixar claro que, no 
processo de decisões, a escolha das diversas alternativas propostas 
se faça observando-se a prevalência das normas legais e dos seus 
postulados (BRASIL, 1978, p. 8). 

  

 Essas considerações fazem parte da apresentação do Volume I, que tem 691 

páginas, sobre os resultados socioeconômicos de todos os levantamentos 

realizados nos municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, sendo este um 

trabalho inédito no Brasil, pelo modelo de pesquisa, qualidade e quantidade dos 

dados levantados. 

 Os dados serviram para planejar a educação na Região Oeste do Paraná e 

resolver os problemas do fracasso escolar, mediante análise econômica, ou seja, 

quanto custaria um aluno repetente e quanto custaria um aluno não repetente. Esse 

resultado mudou a visão dos secretários de educação, diretores de escolas e 

demais envolvidos com relação ao planejamento da educação. 

 Pelo diagnóstico, foi possível planejar a expansão da escola primária na 

região, pois cada escola levantou, em seu bairro ou em sua comunidade, ano por 

ano, quantas crianças, a partir de um mês de idade, iriam necessitar de escola 

quando completasse seis anos, e dessa forma planejar quantas escolas e salas de 
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aula seriam necessárias para atender a demanda da população, conforme dados 

observados no levantamento de Cascavel (tabelas do anexo 7). 

 A situação da educação primária na época era crítica, devido ao planejamento 

realizado pelas demandas de última hora, que resultava numa expansão relativa. 

Para atender os alunos assegurados pela política educacional da Lei 5.692/71, as 

escolas primárias em Cascavel e Foz do Iguaçu funcionavam em três turnos59, com 

uma carga horária reduzida. 

 O diagnóstico ainda apresenta dados estatísticos da população, mediante um 

prognóstico econômico e social para que os gestores planejassem a educação da 

região, priorizando a mesma não somente no plano do discurso, mas na prática, ou 

seja, expandindo a escola com qualidade mediante a construção de prédios 

escolares, recursos didático-pedagógicos, formação e valorização dos profissionais 

da educação, garantindo a permanência de todos os alunos. 

 Kuiava, ainda referindo-se à expansão da escola, expôs que “o planejamento 

educacional na região começou a partir do Diagnóstico; a educação começou a ser 

prioritária”, os municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo planejaram a 

educação a partir dessa verificação da situação dos problemas educacionais, 

principalmente quanto a sua expansão, regressão ou constância. 

 De maio a junho 1977, o Diagnóstico foi finalizado, com o desenvolvimento de 

treinamento para o prognóstico e a programação visando à oferta de alternativas de 

solução e estabelecimento das ações. Em outubro, ocorreu a reunião de 

Programação Educacional para os municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. 

O objetivo principal foi “eleger, dentre as alternativas oferecidas, as prioritárias, em 

função das restrições de custo, tempo e efetividade, com as quais se delineou as 

estrutura do anteprojeto” (BRASIL, 1979, p. 6).  

 A programação definida compreendeu os programas que influenciaram na 

expansão da escola primária, sendo: Correção de Fluxo, Otimização dos Recursos e 

Controle, Avaliação e Reprogramação – este último já analisado anteriormente. 

Esses programas deram origem aos projetos: Admissão Real, Abandono, 

Repetência, Rendimentos, Capacidade instalada física, Capacidade instalada 

docente, Capacidade instalada de pessoal técnico-administrativo, Sistema de 

                                                 
59

 Segundo Kuiava, uma turma entrava às 7h30 e saía à 11h, a outra começava às 11h e saía às 15h e uma 

terceira iniciava, terminando às 19h. 
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acompanhamento, avaliação e controle e Treinamento de Pessoal para 

acompanhamento, controle e avaliação. 

  

 Os projetos se desdobraram em 26 subprojetos, que foram 
detalhados por representantes dos Departamentos da Secretaria da 
Educação e Cultura do Paraná, juntamente com os técnicos das 
Secretarias Municipais de Educação de Cascavel, Foz do Iguaçu e 
Toledo (BRASIL, 1979, p. 6). 

 

 O Projeto Acompanhamento, Avaliação e Controle (anexo 8) foi realizado em 

cada escola, com acompanhamento de todas as crianças e as necessidades das 

mesmas com relação aos aspectos de saúde, merenda escolar e rendimento. Visava 

acompanhar todo o processo de escolarização, não somente para se obter os 

resultados, mas para garantir a qualidade do ensino e resolver o problema do 

fracasso escolar. 

 Nesse processo de expansão da matrícula, foi realizado o levantamento 

individual de cada criança matriculada, com avaliação médica para diagnosticar suas 

condições físicas, mediante exames de acuidade auditiva e visual, altura e peso e 

higidez dentária. Os índices de alunos com alguma dificuldade nesses aspectos era 

em torno de 10%.  

 A partir dessa avaliação, que durou três anos (1976 a 1978), esses alunos 

eram encaminhados aos especialistas para os procedimentos necessários, surgindo 

assim no sistema educacional dos municípios o atendimento especializado da 

Educação Especial. A criação da escola especializada – APAE – em Cascavel foi 

financiada pelo Projeto MEC/OEA, envolvendo serviços de apoio, como as Classes 

Especiais e os demais serviços de saúde dos Municípios. 

 A correção de fluxo, outro subprojeto, foi o desdobramento dessas ações, 

mediante o apoio da FUNDEPAR, que além de contrapartida financeira colaborou 

com assistência técnica e com a construção de escolas. Os prédios eram 

padronizados e tinham as mesmas características arquitetônicas, com um modelo 

padrão da FUNDEPAR, com 6 ou 12 salas de aula, quando iniciou a expansão, 

conforme a demanda do bairro. O prédio foi projetado em forma de cruz, com uma 

entrada para a inspeção, um corredor para manter os alunos em fila, conforme a 

ideologia educacional do período militar, em que a escola deveria controlar os 

alunos de forma disciplinar. 
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 A FUNDEPAR construía uma escola, desde que o Prefeito e a Secretaria de 

Educação Municipal elaborassem o projeto a partir do Diagnóstico MEC/OEA, 

comprovando com os dados da correção de fluxo que haveria necessidade de 

expandir a escola, com a previsão estatística para os anos seguintes. 

 Um dado imprescindível para a questão da expansão da escola primária na 

Região Oeste do Paraná foi a pressão que os educadores e a comunidade 

realizaram para o atendimento das crianças menores de 7 anos, ou seja, a pré-

escola60. 

 Em suma, a expansão da escola pública deu-se mediante vários embates, 

mas pode-se considerar que essa expansão, mesmo sendo do ponto de vista da 

qualidade da rede já existente, mudou os rumos da educação na Região Oeste do 

Paraná na década de 70, por meio do Projeto MEC/OEA. 

 

3.4 O processo de expansão da escola pública na Região Oeste do Paraná: 

planejamento e financiamento 

 

 De 1975 a 1978, mediante o Projeto MEC/OEA 19, os municípios de 

Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, foram escopo de um investimento que resultou 

no planejamento da educação destes municípios, expandindo posteriormente aos 

demais municípios da região, conforme as ações dos projetos e subprojetos foram 

sendo implantados.  

 No documento Resumo das atividades no Brasil, de 1979 (anexo 9), são 

relatadas todas as ações realizadas em consonância com a pesquisa que resultou 

no levantamento deste projeto, desde as Reuniões das Coordenações61, as demais 

reuniões de trabalho e as ações do Desenvolvimento de Recursos Humanos, 

conforme dados da tabela 8 (p. 136). 

As Missões de Estudos ocorreram nas principais capitais do país62 e em 

alguns outros países63, com objetivos de aperfeiçoamento, troca de experiências e 

                                                 
60

 Mas de acordo com Kuiava, esse processo foi difícil, pois a legislação ainda não garantia a obrigatoriedade 

desse nível da Educação Básica. E as escolas particulares tinham esse controle, pois poderiam ofertar para 

aqueles que podiam pagar, enquanto as crianças das classes populares, só se matriculavam quando completassem 

7 anos, nas escolas públicas municipais. 
61

 Ocorridas em: Brasília, junho e dezembro de 1977; Assunção, dezembro de 1975 e outubro de 1978; 

Montevidéu, outubro de 1976. 
62

 Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. 
63

 Itália, México, Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemanha e Suíça. 
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pesquisas nas áreas da Educação Especial, relacionadas ao processo ensino-

aprendizagem, e sobre Organização, Metodologia, Funcionamento e Planejamento 

Educacional. Essas missões foram financiadas e planejadas mediante Documentos 

Guias, os quais são descritos no documento de resumo das atividades. 

 
TABELA 8: RESUMO DAS ATIVIDADES DO PROJETO 19 NO BRASIL - 
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 1975/1979. 
Desenvolvimento de 
Recursos Humanos  1975 1976 1977 1978 1979 TOTAL 
Na área educacional 
Cursos  3 7 25 21 6 62 

Participantes nos cursos 190 363 1.225 870 599 3.247 

Seminários  ---- 1 ---- 1 ---- 2 

Participantes Seminários ---- 91 ---- 40 ---- 131 

Missões de Estudos  3 7 5 ---- ---- 15 

Reuniões ---- ---- 1 ---- ---- 1 

Na área do Trabalho 
---- 4 2 22 2 30 

Cursos  

Participantes nos cursos ---- 101 56 963 70 1.190 

(FONTE: BRASIL, 1979, p. 28). 
 

Um dos Seminários ocorreu em 31 de julho de 1979, em Toledo, com a 

participação dos professores e coordenadores do Projeto. Estavam presentes o Dr. 

Armando Hildebrand, coordenador da OEA, o Sr. Dalton Melo Andrade, assessor da 

OEA, o prefeito de Toledo, Duílio Genari, e demais palestrantes e professores da 

região, registrado na foto 7 (p. 137). 

No Projeto MEC/OEA 19, foram desenvolvidos cinco Planos de Operações, 

que se desdobraram em 126 Documentos Guias, previstos com o financiamento 

internacional e a contrapartida, em praticamente todas as atividades, das demais 

entidades executoras, correspondendo a aproximadamente 40% do total previsto em 

cada Documento Guia. Essas despesas, todas cotadas em dólar, estão resumidas 

na tabela 9 (p. 137).  

De acordo com Kuiava, nenhum dos projetos foi reprovado, pois tinham 

embasamento no Diagnóstico Socioeconômico, com garantia do financiamento para 

fortalecer a educação na Região Oeste e melhorar a qualidade de vida.  
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TABELA 9: DESPESAS PREVISTAS NOS PLANOS DE OPERAÇÕES, POR 
SUBPROJETOS – 1974/1978. 

PLANOS DE 
OPERAÇÕES P.O 

1974/75 
P.O 

1975/76 
P.O 

1976/77 

P.O 
 2º SEM. 

1977 

P.O  
1978 

TOTAL 
US$ 

SUBPROJETOS 
19.1 55,706 123,685 55,910 28,397 53,717 317,415 

19.2 39,133 100,000 ---- 16,690 32,833 188,656 

19.3 77,540 150,006 123,805 45,716 98,780 495,847 

19.4 71,200 125,000 36,500 62,938 106,297 401,935 

19.5 58,533 70,000 39,500 29,292 17,693 215,018 

19.6 90,204 114,000 66,040 ---- 31,891 302,135 

19.7 9,500 20,000 85,000 ---- 17,000 131,500 

TOTAL 401,816 702,691 406,755 183,033 358,211 2.052,506 

(FONTE: BRASIL, 1979, p. 27). 

 

 

FOTO 7: SEMINÁRIO DO PROJETO MEC/OEA ARMANDO HILDEBRAND (EM 
PÉ) E PREFEITO DUÍLIO GENARI) – TOLEDO - 1979(TERCEIRO DA ESQUERDA 
PARA A DIREITA DA MESA 

 
      (FONTE: Arquivo Departamento de Educação AMOP). 
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Os resultados foram tão positivos que em 1978 foi realizada a V Reunião da 

Comissão de Coordenação do Projeto MEC/OEA 19, ocorrida de 09 a 12 de outubro, 

em Assunção no Paraguai, que encaminhou um exemplar do Projeto e o Plano de 

Operações para 1979 para ser estudado e aprovado pela OEA, conforme Ofício 

(anexo 4). 

As escolas primárias receberam os investimentos de Assistência Técnica e 

Programas, previstos em 32 Documentos guias, resumidos na tabela 10: 

 

TABELA 10: DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS INSTITUCIONAIS – 1977/1979. 

Desenvolvimento de Recursos 
Institucionais 

1975 1976 1977 1978 1979 TOTAL 

Reuniões   1 ---- 6 ---- ---- 7 

Estudos e Pesquisas ---- 2 2 3 1 8 

Assistência a bibliotecas 
---- ---- ---- ---- ---- 69 

Instituições assistidas 

Livros adquiridos ---- ---- ---- ---- ---- 15.864 

Assistência as Instituições 
---- ---- 60 13 ---- 73 

Implantação de Classes Especiais 

Contratação de especialistas 2 2 10 10 ---- 24 

Contratação de firma ---- ---- 1 1 ---- 2 

Assistência material 
1  2 1 4 ---- 8 

Instituições assistidas 
Apoio para produção de 
documentos 20 4 6 8 ---- 38 
Publicações 

(FONTE: BRASIL, 1979, p. 28). 

 

Vale destacar nesse conjunto a expansão das bibliotecas, com a aquisição de 

15.864 livros, a implantação de 73 Classes Especiais e as 38 publicações de 

materiais didáticos pedagógicos. 

 O Plano de Operações de 1979 duraria quatro anos, “com avaliações 

formativas anuais e somativas ao fim de cada dois anos. A primeira constituirá uma 

avaliação interna dos resultados e a segunda analisará os logros gerais obtidos” 

(BRASIL, 1978, p. 42). 

 O financiamento teria a proposição dos países participantes, com projeção em 

dólar, sendo que o Brasil investiria um total de US$ 1.256.285,00 nos quatro anos de 

duração do Projeto. 



 

 

 

 A estratégia seria 

formação e aperfeiçoamen

tanto pelos órgãos locais, 

Região Oeste. As atividades previstas no Plano serviriam de referência para a

elaboração dos Documentos

instrumentos básicos do trabalho.

 Foram descritos e detalhados os 6 Subprojetos citados nesse trabalho

respectivas justificativas d

financeiros das viagens, docum

 O subprojeto 5 - Assistência a Instituições e Programas Educacionais, com o 

objetivo de apoiar as escolas na reorganização administrativa e aquisição de 

equipamentos, livros e material especializad

municípios de Cascavel, 

Microrregião do Estado do Paraná, no sentido de expandir as matrículas, mediante o 

acompanhamento e chamada escolar, a criação de classes especiais e

na implantação de centros de ambientes específicos, sendo bibliotecas e salas de 

aula para os atendimentos especializados e cursos profissionalizantes.

 Nesse projeto, foi previsto o total de US$ 170.

financeiros foram distribuídos conforme

  

GRÁFICO 3: GASTOS DO PROJETO MEC/OEA NA REGIÃO OESTE 

          (FONTE: Elaborado pela autora a partir dos dados do Plano de Operações
1979, p. 35). 

Contratos

58%

A estratégia seria produzir atividades dirigidas para estudos, pesquisas, 

formação e aperfeiçoamento de pessoal e assistência técnica, previstas e realizadas 

tanto pelos órgãos locais, considerando os recursos e potenciais

Região Oeste. As atividades previstas no Plano serviriam de referência para a

elaboração dos Documentos-Guia e suas execuções, constituindo assim os 

instrumentos básicos do trabalho. 

s e detalhados os 6 Subprojetos citados nesse trabalho

respectivas justificativas de despesas por país e região, com relação aos recursos 

financeiros das viagens, documentos, equipamentos, contratos e outras despesas.

Assistência a Instituições e Programas Educacionais, com o 

objetivo de apoiar as escolas na reorganização administrativa e aquisição de 

equipamentos, livros e material especializado, teve atividades direcionadas aos 

e Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo e demais municípios da 21ª 

Microrregião do Estado do Paraná, no sentido de expandir as matrículas, mediante o 

acompanhamento e chamada escolar, a criação de classes especiais e

a implantação de centros de ambientes específicos, sendo bibliotecas e salas de 

aula para os atendimentos especializados e cursos profissionalizantes.

foi previsto o total de US$ 170. 290,

uídos conforme percentuais do gráfico 3. 

GRÁFICO 3: GASTOS DO PROJETO MEC/OEA NA REGIÃO OESTE 

FONTE: Elaborado pela autora a partir dos dados do Plano de Operações
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atividades dirigidas para estudos, pesquisas, 

to de pessoal e assistência técnica, previstas e realizadas 

os recursos e potenciais existentes na 

Região Oeste. As atividades previstas no Plano serviriam de referência para a 

xecuções, constituindo assim os 

s e detalhados os 6 Subprojetos citados nesse trabalho e suas 

despesas por país e região, com relação aos recursos 

entos, equipamentos, contratos e outras despesas. 

Assistência a Instituições e Programas Educacionais, com o 

objetivo de apoiar as escolas na reorganização administrativa e aquisição de 

atividades direcionadas aos 

Toledo e demais municípios da 21ª 

Microrregião do Estado do Paraná, no sentido de expandir as matrículas, mediante o 

acompanhamento e chamada escolar, a criação de classes especiais e colaboração 

a implantação de centros de ambientes específicos, sendo bibliotecas e salas de 

aula para os atendimentos especializados e cursos profissionalizantes. 

290,00, cujos recursos 

 

GRÁFICO 3: GASTOS DO PROJETO MEC/OEA NA REGIÃO OESTE - 1979 

 
FONTE: Elaborado pela autora a partir dos dados do Plano de Operações –  

Documentos

10%

Equipamentos
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 As despesas com os contratos tiveram o maior percentual devido ao grande 

número de contratações de profissionais para os cursos de formação, seminários e 

especialistas da área de saúde, que realizaram as avaliações em todos os alunos 

das redes municipais de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. 

 Esses dados mostram que os resultados do Diagnóstico Socioeconômico 

serviram de base para o planejamento educacional da região, cujos elementos serão 

analisados a seguir para revelar a expansão da escola, relativo aos aspectos físicos, 

da organização educacional, da demanda, dos dados demográficos e dos elementos 

político-ideológicos, a partir de projetos e programas e pelos determinantes 

econômicos. 

 O Projeto MEC/OEA 39 (1979 a 1982) contou com financiamento dos países 

participantes, com a projeção mostrada na tabela seguinte: 

 

TABELA 11: PROJEÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS PAÍSES (EM US$) - 1979-1982 
PAÍSES 1979 1980 1981 1982 TOTAL 

Brasil 287,195 304,400 322,665 342,025 1,256.285 

Paraguai 6,028 6,639 7,234 7,837 27,730 

Uruguai  13,301 14,099 14,945 15,841 58,186 

Totais  306,524 325,130 344,844 365,703 1,342.201 

(FONTE: BRASIL, 1978, p. 42) 

  

 Esses dados revelam que o Brasil contribuiu com praticamente todo o valor 

do financiamento. Os desdobramentos do Projeto MEC/OEA na questão da 

expansão da escola pública indicaram que o discurso da sua qualidade estava 

pautado na exploração do potencial econômico da região atribuindo à educação a 

tarefa de atender as expectativas do desenvolvimento econômico. Analisaremos a 

seguir os resultados desse processo e revelar as questões concernentes ao nosso 

objeto de pesquisa.  

   

3.5 Análises dos resultados da expansão e a qualidade da escola pública 

primária na Região Oeste do Paraná 

 

3.5.1 Os aspectos físicos 
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 No final da década de 70, a Região Oeste do Paraná encontrava-se em pleno 

desenvolvimento, tornando Cascavel “a capital” da região oeste. A expansão 

econômica impulsionava todos os setores da sociedade. A Educação, como uma 

política a serviço dos interesses dessa, foi alvo de investimentos para assegurar e 

validar uma proposta que sustentasse os objetivos do modelo político 

desenvolvimentista. 

 Mediante a análise dos dados até agora apresentados, podemos considerar 

que os maiores investimentos foram nos aspectos qualitativos da expansão da 

escola, determinados pelo movimento “revolucionário” dos educadores que estavam 

envolvidos diretamente nos projetos de execução dos planos educacionais dos 

municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo.  

 A diferença nesse movimento foram as estratégias, politicamente planejadas 

com o apoio dos prefeitos e cooperativas, na construção de uma proposta de 

educação crítica, com recursos financeiros de um organismo internacional, a OEA e 

a contrapartida dos recursos nacionais, estaduais e municipais, e na realização de 

cursos e seminários com a participação de intelectuais considerados na época como 

“socialistas”, assumidos como oposição política ao regime militar.  

 Observamos que a construção de escolas e salas de aulas, não foi 

considerada prioridade para essa expansão, a partir dos resultados dos cálculos 

mostrados no Diagnóstico. A demanda no curto prazo era menor que a demanda em 

longo prazo, e indicou, para resolver o problema da falta de espaço físico, construir, 

alugar ou ampliar, ou seja, reformar o que já existia, de acordo com o fluxo. 

Portanto, se diminuíssem os níveis de repetência e abandono em longo prazo, a 

demanda diminuiria e resolver-se-ia essa questão. 

 A política educacional preocupava os gestores, visto que havia as normativas 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 4.024/61) e a Lei de 

Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2° Graus (nº 5.692/71), que prescreviam 

mudanças na estrutura e funcionamento do ensino, portanto expansão da escola. O 

fator que influenciou essa questão após a pesquisa dos custos dessa expansão foi o 

aspecto qualitativo, ou seja, o aspecto pedagógico, como pode ser observado na 

análise do Diagnóstico: 

 

Os estudos das cortes reconstituídas, com dados da produção 
educacional de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo, demonstram 
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claramente que o problema básico é a distorção do fluxo escolar, que 
se expressa justamente nas disfunções repetência, abandono e 
entrada tardia, que apresentam altos índices. Tais indicadores 
constituem preocupação para os planejadores, vez que impedem a 
expansão das oportunidades educacionais, no esforço da 
democratização do ensino e da formação de mão-de-obra 
qualificada. Por outro lado, o estudo do 1º e 2º graus apresenta 
acentuado grau de resistividade ao estado de higidez ideal (OEA, 
1978, p. 25). 

 

 De acordo com a avaliação dos técnicos dessa pesquisa, após os cálculos 

realizados dos custos da educação, a repetência e o abandono dos alunos 

oneravam o sistema e eram considerados o problema principal da educação nesses 

municípios, pois havia a necessidade urgente de mão-de-obra qualificada para 

atender as expectativas do processo de desenvolvimento econômico da Região 

Oeste. 

 O objeto de pesquisa do Diagnóstico foi avaliar os custos da educação nessa 

região e apontar efetivamente o “produto” dela, isto é, quanto custaria manter um 

aluno na escola e como o sistema educacional deveria planejar a educação para 

garantir seu acesso e permanência, visto que a realidade revelava um quadro de 

altos índices de repetência e abandono. Concluiu-se que um aluno repetente 

custava muito caro e investiram nos aspectos pedagógicos em lugar de expandir 

fisicamente a rede de ensino. 

 O levantamento das capacidades físicas das escolas foi realizado mediante 

um mapeamento por amostragem, pelos aspectos da demanda, da oferta, da 

utilização e ociosidade, por área urbana e rural, para analisarem os custos e a 

previsão de expansão (anexo 7). 

 Segundo esse Diagnóstico, em Cascavel havia 149 escolas de ensino de 1º 

Grau, sendo na zona urbana 25: 6 estaduais, 13 municipais e 6 particulares; na zona 

rural eram 124 escolas municipais. A amostragem da realização do levantamento 

das condições físicas e pedagógicas ocorreu somente em 39 escolas, ou seja, o 

planejamento da educação considerou a média de 26% do total para executar as 

estratégias de expansão da escola pública nesse município (OEA, 1978, p. 31). 

 Quanto ao número estabelecido de alunos para realizar os cálculos dos 

custos da expansão, foi determinado por uma amostragem proporcional, “segundo o 

qual em cada quatro alunos um era selecionado, observando a proporção de alunos 

masculinos e femininos” (OEA, 1978, p. 33). 



 

 

 

 Em 1976, Cascavel tinha 1.066 alunos escolarizáveis, ou seja,

iniciar o primário. Desses, somente 109 foram selecionados para a avaliação. 

era de 13.527 alunos matriculados, sendo que 387 serviram de amostragem para o 

Diagnóstico. Para os gestores, a 

num percentual de somente 3,39% da demanda existente naquele momento, 

ilustrado nos gráficos a seguir:

 
GRÁFICO 4: NÚMERO DE ALUNOS NO UNIVERSO E NA AMOSTRA, DAS 
POPULAÇÕES ESCOLARIZÁVEIS

(FONTE: Elaborados pela autora a partir dos 

  

 Esses cálculos revelam que os investimentos na expansão física da escola 

primária na Região Oeste do Paraná, na década de 70, consideraram uma parcela 

pouco significativa da de

foram definidos pelos pesquisadores da seguinte forma:

 

O cálculo das despesas ou custos de produção é feito mediante a 
atribuição de preços dos vários recursos necessários, fisicamente 
quantificados de 
uma empresa, é possível dar valores monetários a todos os insumos 
e produtos relacionados com o processo de produção e esses 
valores monetários são de significação real e operacional para as 
atividades de max
Assim, as medidas de produtividade média e marginal podem ser 
calculadas facilmente ao nível de unidade produtiva. No caso da 
educação, contudo, existem fatores que dificultam as mensurações 
de produtividade ou
a dificuldade de especificar, em termos quantitativos, a unidade de 
produto e o fato de a educação não vender seu produto a preços de 
mercado, o que torna difícil dar um valor monetário a esse produto, 
ou s
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Em 1976, Cascavel tinha 1.066 alunos escolarizáveis, ou seja,

iniciar o primário. Desses, somente 109 foram selecionados para a avaliação. 

de 13.527 alunos matriculados, sendo que 387 serviram de amostragem para o 

ara os gestores, a qualidade da expansão da escola

m percentual de somente 3,39% da demanda existente naquele momento, 

ilustrado nos gráficos a seguir: 

NÚMERO DE ALUNOS NO UNIVERSO E NA AMOSTRA, DAS 
POPULAÇÕES ESCOLARIZÁVEIS E ESCOLARIZANDA DE CASCAVEL 

FONTE: Elaborados pela autora a partir dos dados do Quadro 1.3, OEA, p. 32).

Esses cálculos revelam que os investimentos na expansão física da escola 

primária na Região Oeste do Paraná, na década de 70, consideraram uma parcela 

pouco significativa da demanda real para o planejamento da educação, os quais 

foram definidos pelos pesquisadores da seguinte forma: 

O cálculo das despesas ou custos de produção é feito mediante a 
atribuição de preços dos vários recursos necessários, fisicamente 
quantificados de acordo com os estudos de tecnologia. No caso de 
uma empresa, é possível dar valores monetários a todos os insumos 
e produtos relacionados com o processo de produção e esses 
valores monetários são de significação real e operacional para as 
atividades de maximização dos lucros e minimização dos custos. 
Assim, as medidas de produtividade média e marginal podem ser 
calculadas facilmente ao nível de unidade produtiva. No caso da 
educação, contudo, existem fatores que dificultam as mensurações 
de produtividade ou de efetividade no sistema educacional, tais como 
a dificuldade de especificar, em termos quantitativos, a unidade de 
produto e o fato de a educação não vender seu produto a preços de 
mercado, o que torna difícil dar um valor monetário a esse produto, 
ou seja, o preço na óptica do produtor (OEA, 1978, p. 46
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Em 1976, Cascavel tinha 1.066 alunos escolarizáveis, ou seja, que iriam 

iniciar o primário. Desses, somente 109 foram selecionados para a avaliação. O total 

de 13.527 alunos matriculados, sendo que 387 serviram de amostragem para o 

qualidade da expansão da escola foi planejada 

m percentual de somente 3,39% da demanda existente naquele momento, 

NÚMERO DE ALUNOS NO UNIVERSO E NA AMOSTRA, DAS 
E ESCOLARIZANDA DE CASCAVEL - 1976. 

 
dados do Quadro 1.3, OEA, p. 32). 

Esses cálculos revelam que os investimentos na expansão física da escola 

primária na Região Oeste do Paraná, na década de 70, consideraram uma parcela 

manda real para o planejamento da educação, os quais 

O cálculo das despesas ou custos de produção é feito mediante a 
atribuição de preços dos vários recursos necessários, fisicamente 

acordo com os estudos de tecnologia. No caso de 
uma empresa, é possível dar valores monetários a todos os insumos 
e produtos relacionados com o processo de produção e esses 
valores monetários são de significação real e operacional para as 

imização dos lucros e minimização dos custos. 
Assim, as medidas de produtividade média e marginal podem ser 
calculadas facilmente ao nível de unidade produtiva. No caso da 
educação, contudo, existem fatores que dificultam as mensurações 

de efetividade no sistema educacional, tais como 
a dificuldade de especificar, em termos quantitativos, a unidade de 
produto e o fato de a educação não vender seu produto a preços de 
mercado, o que torna difícil dar um valor monetário a esse produto, 

eja, o preço na óptica do produtor (OEA, 1978, p. 46-47). 

97%

amostragem
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 Essa visão econômica analisou que os custos da educação foram difíceis de 

mensurar quanto à produtividade, ou seja, o valor do seu produto final, o aluno. O 

fato de que a educação seria “gratuita” seu custo seria definido pelo esforço da 

comunidade, logo seria a soma dos esforços do “consumidor” com o esforço do 

“produtor” da educação, expressos em unidade de utilidade monetária.  

 Dessa forma, os pesquisadores indicaram o modelo de planejamento 

educacional baseado na “máxima otimização” dos recursos existentes com um 

mínimo de custos. A expansão ocorreu com o acréscimo de três turnos na escola, 

para atender a demanda, principalmente as da zona rural. 

 Portanto, a partir da análise das capacidades físicas das escolas existentes e 

da demanda de alunos, a expansão física não foi prioridade no Projeto MEC/OEA. 

Como os objetivos eram em curto prazo, e os recursos limitados a isso, os maiores 

investimentos foram nos aspectos qualitativos da educação, confirmando o 

depoimento do Professor Kuiava, quando ressaltou que  

 

O projeto não contribuiu na expansão física da escola, mas contribuiu 
na expansão da qualidade do ensino, pois mediante os projetos e 
subprojetos, proporcionou: Aquisição de equipamentos tecnológicos; 
Formação e capacitação dos professores; Produção de material 
pedagógico; Pesquisas, levantamentos e acompanhamentos dos 
alunos evadidos, repetentes, desistentes; Elaboração de uma 
proposta pedagógica “revolucionária”, que rompeu com a pedagogia 
tradicional; Ações de curto prazo para resolver o problema do 
fracasso escolar, mediante os subprojetos; A criação da Unioeste e 
os Cursos de especialização para os docentes da Unioeste (KUIAVA, 
2012). 

 

 Essas ações foram os desdobramentos do Projeto MEC/OEA – 39, 

planejadas e executadas na Região Oeste no final da década de 70 e inicio de 80, 

em conjunto com a ASSOESTE, criada em agosto de 1980 para substituir o projeto 

na região.  

 

3.5.2 Os aspectos pedagógicos e o desenvolvimento regional  

 

 Em 1979, a educação na região oeste continuava com grandes problemas de 

repetência e abandono que interferiam no processo de expansão da escola e as 

ações para resolvê-los foi um conjunto de atividades desenvolvidas nos municípios 

de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. 
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 As atividades foram: Acompanhamento, Matrícula e Chamada Escolar; 

Serviços Médico e Dentário; Entrosamento Escola/Família; Desenvolvimento de 

Recursos Humanos para a Educação e Produção de Material Didático-Pedagógico. 

Essas foram articuladas com outras ações na região e agrupadas em quatro áreas: 

Educação de 1º Grau; Ensino Superior; Apoio às instituições e Desenvolvimento 

Regional: Cooperativismo e Educação Ambiental.  

 Cada uma dessas atividades é detalhada no Relatório Final do Projeto 

MEC/OEA, mediante os Documentos Guias, que explicitam os benefícios para a 

educação, a população atendida, o período de início e término, os custos pagos pela 

OEA e as contrapartidas locais. 

 Na área do Ensino de 1º Grau foram 21 Documentos Guias (anexo 10), com o 

custo total de acordo com a tabela: 

  

TABELA 12: ÁREA, POPULAÇÃO E RECURSOS APLICADOS – REGIÃO OESTE – 
1979/1982 

 

ÁREA 

 

Nº ATIVIDADES 

 

POPULAÇÃO ATINGIDA  

RECURSOS 

APLICADOS 

Alunos Professores US$ % 

Educação de 1º 

Grau 

 

21 

 

116.000 

 

19.806 

 

595.677 

 

59,4 

(FONTE: OEA, 1983, p. 51). 

  

Esses recursos foram aplicados em consonância com os Planos de Educação 

vigentes e as atividades centradas nas escolas públicas, nos alunos mais carentes e 

com dificuldades de aprendizagem, mediante melhoria de recursos humanos, 

produção e experimentação de novos materiais didáticos e novas metodologias, com 

propostas originais e criativas, com base nas raízes socioculturais das comunidades 

envolvidas. 

 As atividades que mais contribuíram com a expansão pedagógica da escola 

foram aquelas que continuaram desenvolvidas por meio de Programas da Assoeste. 

Dentre eles, destacamos: a Correção do Fluxo Escolar, com o acompanhamento da 

matrícula e Chamada Escolar, Serviços Médico e Dentário, Entrosamento 

Escola/Família; Alfabetização, com a Preparação de Recursos Humanos para o 
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Ensino de 1º Grau; Projeto Memória, que resultou numa metodologia própria de 

alfabetização e produção de livro texto e as Monografias Municipais, observados 

pelos investimentos nos anos finais do Projeto MEC/OEA (anexo 11). 

 Outras atividades contribuíram para a expansão da escola pública na região 

como o Programa de Desenvolvimento Regional e a própria criação da Assoeste. 

 

A ideia da criação da Assoeste começou a se articular após o 
anúncio do término do Projeto MEC/OEA na região, previsto para 
dezembro de 1982. Havia um consenso generalizado de que as 
ações desencadeadas e respostas pelo Projeto não poderiam ser 
abruptamente suspensas, sem alguma perspectiva de continuidade e 
de preenchimento de lacuna que seria deixada (OEA, 1983, p. 65). 
 

 Após a realização de encontros e debates e o apoio dos prefeitos, com a já 

existente Associação dos Municípios do Oeste do Paraná – AMOP, as gestões 

fundaram a ASSOESTE, com a função de dar continuidade das atividades do 

Projeto MEC/OEA e a responsabilidade técnica e financeira das atividades, na 

manutenção e desenvolvimento dessas. 

 

 
 
 

FOTO 8: PRESIDENTE DA AMOP – 
ALBINO BISSOLOTTI NA INSTALÇÃO 
DA ASSOESTE EM 22/08/1980 – SALÃO 
DE CONVENÇÕES HOTEL BOURBON – 
FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ. 
 
(FONTE: Departamento de Educação 
AMOP). 
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 A Assoeste cumpriu a função da promoção do desenvolvimento da educação 

em todas as suas formas, níveis e graus. Podemos considerar que ela também foi 

responsável pela expansão da escola pública primária na Região Oeste, 

principalmente nos aspectos pedagógicos, pois realizou estudos, pesquisas e 

planejamento educacional, nas mudanças dos métodos e materiais didáticos; no 

desenvolvimento dos recursos humanos para a educação; na produção de materiais 

didáticos; na prestação de serviços, assistência técnica e cooperação financeira aos 

órgãos e instituições educacionais da região. 

 Sua constituição estava voltada para atender 29 municípios, uma Cooperativa 

Central Regional, 6 Cooperativas Agropecuárias, 4 Faculdades de Educação, 

Associações de Pais e Mestres das Escolas, a Secretaria de Educação do Paraná e 

algumas pessoas físicas, tornando-a uma instituição de caráter regional para 

continuar as atividades do Projeto MEC/OEA.  

  

FOTO 9: PARQUE GRÁFICO DA ASSOESTE – 1980. 

 
 (FONTE: Arquivo do Departamento de Educação da AMOP). 
 

 A produção estava voltada aos livros didáticos, entre cartilhas de 

alfabetização, livros textos e materiais didáticos pedagógicos para o professor, com 

a tiragem total de 276.000 exemplares, produzidos entre os anos de 1981 a 1983. 

Além dessas produções, foram impressos outros materiais para as faculdades e 
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cooperativas, assim como demais documentos de ordem administrativa e funcional 

para os as Prefeituras e Secretarias Municipais de Educação da região (OEA, 1983, 

p. 67). 

 

3.5.3 Os resultados do Projeto MEC/OEA na expansão da escola pública 

 

 A avaliação dos resultados e impactos das atividades do Projeto foi realizada 

pela FUNDEPAR – Fundação Educacional do Estado do Paraná, órgão vinculado à 

Secretaria de Estado da Educação, como consta nos documentos complementares 

do Relatório Final do Projeto. Segundo este documento, essa avaliação não ocorreu 

de forma aprofundada por dois fatores: o primeiro porque não houve um controle 

específico dos dados a nível local, e o segundo foi o fato da FUNDEPAR utilizar uma 

metodologia diferente do modelo utilizado no Diagnóstico, pois no início do projeto 

esta empregou os dados do Sistema de Informações do Estado do Paraná. 

 A análise da FUNDEPAR concluiu que o Projeto não conseguiu amenizar os 

efeitos do fracasso escolar nas 1ª séries do ensino de 1º Grau (o primário), com 

índices de aproximadamente 40% na zona rural e 35% na zona urbana, por diversos 

fatores, como a própria situação socioeconômica do Estado, que continuava com um 

grande fluxo migratório, mas que “trouxe importantes modificações no âmbito 

educacional” (OEA, 1983, p. 69). 

 Essa análise confirma o que já relatamos anteriormente, pois nessa avaliação 

foi destacado que o Projeto favoreceu de forma significativa a geração de 

tecnologias alternativas nos métodos de ensino e na produção de materiais didático-

pedagógicos específicos para a região, desenvolvidos a partir de pesquisas, para 

um melhor conhecimento da realidade sociocultural regional. 

 Outra questão considerada nessa avaliação foi a reflexão sobre o acordo de 

cooperação internacional, já que normalmente, após o fim dos programas, as 

atividades são interrompidas. Na Região Oeste isso não ocorreu, visto que o Projeto 

MEC/OEA viabilizou a criação da ASSOESTE, que continuou atuando com 

eficiência, inclusive pelos convênios que foram firmados com as intuições de 

pesquisa, universidades, prefeituras e órgãos governamentais, prosseguindo assim 

com esse trabalho na área educacional. 
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 Destacou-se também sobre as atividades referentes à Correção de Fluxo 

Escolar e o estudo avaliativo dessa nas análises do Diagnóstico, cujo processo se 

embasou nas variáveis do Rendimento Bruto de um Ciclo Escolar, Rendimento 

Líquido Aparente e Rendimento Real, explicando-as pela matrícula inicial, a 

promoção, a evasão e a repetência, considerado um resultado de máxima 

importância para os resultados do Projeto. 

 Quanto aos resultados do rendimento escolar, foram significativos em alguns 

municípios devido ao envolvimento de outras atividades paralelas, como o 

acompanhamento e avaliação de um supervisor da CETEPAR no treinamento dos 

professores da zona rural na Região Oeste, como são revelados no documento 

Comunicação da Experiência de Alfabetização no Oeste do Paraná de 1982, 

mediante as taxas de aprovação. 

 No Relatório final (anexo 12), afirma-se que o Projeto atingiu os objetivos e 

trouxe significativas mudanças na expansão da escola primária, no que se referiu ao 

desenvolvimento das diretrizes educacionais da Região Oeste. Esses benefícios só 

poderiam ser verificados em longo prazo. Sendo assim, recomendaram ações 

futuras com a previsão de ações na infraestrutura adequada e a manutenção das 

ações já realizadas pelo Projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Iniciamos esta pesquisa nos propondo a investigar a expansão da escola 

pública primária na Região Oeste do Paraná na década de 1970. Para alcançarmos 

esse objetivo, percorremos inicialmente um caminho com duas vias: a primeira seria 

analisar as questões da relação Educação, Estado e Sociedade na gênese da 

escola pública, no contexto da sociedade capitalista, e a segunda contribuir com a 

história da educação regional, mediante a pesquisa e a análise de documentos e 

fontes primárias, para revelar elementos históricos dessa expansão. 

 A pesquisa da história da educação regional nos interessou efetivamente por 

nos dar a possibilidade de participar e intervir nos atuais debates sobre a escola 

pública. Ao olhar para o passado, nos remetemos à importância que este enfoque 

teve para contribuir com o processo de constituição da história da educação. 

 Nosso primeiro desafio nesse processo foi a pesquisa nos arquivos 

selecionados. Essa busca nos exigiu o deslocamento para Curitiba, tornando-se 

uma tarefa enriquecedora para nossa atuação como pesquisadora. Nestes arquivos, 

não encontramos dificuldades para o acesso aos documentos, pois já tínhamos 

entrado em contato antecipadamente com os responsáveis. 

 Observamos que o arquivo Público do Paraná estava bem estruturado e o 

acesso aos documentos bem organizado, com o pessoal técnico preparado para 

auxiliar o pesquisador. Tivemos acesso a todos os documentos que pretendíamos 

analisar. Houve somente restrição de se tirar cópias de alguns documentos raros, 

sendo permitido somente fotografar (anexo 13). 

 A Biblioteca Pública de Curitiba tem um excelente acervo de documentos do 

Estado do Paraná, mas o pesquisador também não pode retirá-los do local, somente 

podendo fotografar. Dos demais títulos e documentos, pode se fazer cópias, porém 

com restrição de número de páginas – de acordo com a lei vigente, apenas 10% de 

cada obra (anexo 14). 

 O acervo do Círculo de Estudos Bandeirantes foi uma surpresa pela 

quantidade de obras e documentos referentes à história do Paraná e da Educação 

em geral. Como já tínhamos agendado a visita antecipadamente, também não 

encontramos nenhuma dificuldade para pesquisar nesse arquivo. Todos os 
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documentos e títulos que nos interessaram puderam ser retirados do local para 

fotocopiar, com o compromisso de devolvê-los no mesmo dia (anexo 15). 

 No arquivo da FUNDEPAR, no prédio da SEED, apesar de não termos 

agendado a visita, fomos bem recebidos e encontramos um grande acervo de 

documentos estatísticos e da estrutura educacional do Paraná e da Região Oeste. 

Apesar do espaço pequeno, estavam em ótimas condições de acesso e 

organização. O pessoal responsável pelo setor nos atendeu muito bem e colaborou 

significativamente na seleção das fontes para a nossa pesquisa (anexo 16). 

 Com relação aos arquivos nas escolas de Cascavel, observamos que apesar 

dos documentos estarem bem conservados as condições de arquivamento não 

existiam, pois estavam guardados em locais impróprios, causando uma busca mais 

árdua para localização do que nos poderiam ser úteis. 

 As fontes e documentos do Departamento de Educação da AMOP estavam 

em condições precárias de armazenamento, junto com outros materiais pedagógicos 

e de manutenção do local, numa sala que servia de almoxarifado. Esse trabalho nos 

exigiu muita paciência e disposição para localizar as fontes e documentos para a 

nossa pesquisa, mas foram eles que nos fizeram definir e delimitar nosso objeto, 

portanto de grande contribuição no processo desse estudo (anexo 17). 

 Constatamos a importância da utilização de fontes primárias na perspectiva 

de uma articulação com a pesquisa na educação regional. Tentamos nesse trabalho 

realizar essa articulação para revelar, através da escolha dos documentos e dos 

dados apresentados, suas relações com os autores que dialogamos e as nossas 

hipóteses. 

 A escola, criada pela sociedade para transferir sua cultura, apesar dos 

avanços, ainda traz em sua constituição elementos do início de sua trajetória 

histórica, sendo o principal deles “a escola para todos”, ou seja, a expansão do 

ponto de vista social, do direito à educação e da sua obrigatoriedade ainda é fator 

evidente nos dias atuais, inclusive com as contradições existentes. Para todos, não 

importando com que condições esse processo se concretizará. 

Na atual sociedade, essa expansão foi determinada pelos seus interesses, 

atrelada a fenômenos particulares de cada região. No caso da escola pública 

primária na Região Oeste do Paraná, podemos constatar que ela ocorreu de uma 

forma singular no período de 1970 a 1980. Procuramos discutir a escola pública 
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desde sua origem, desenvolvimento e expansão, embasados nas concepções de 

pública, laica, universal, gratuita, para todos, obrigatória e científica, a partir de sua 

produção material, considerando as múltiplas determinações que condicionaram sua 

expansão. 

Desde sua origem até a atualidade, a organização da escola pública 

constituiu-se mediante contradições, conflitos, lutas de poder e mudanças, veladas 

ou explícitas, resultado da complexa estrutura da sociedade que a produziu. Na 

tentativa de analisar historicamente esse processo, procuramos pontuar alguns 

aspectos, delimitados pelo tempo histórico e sua contextualização na sociedade 

capitalista. Na sociedade de classes, a expansão e a universalização do processo 

educacional é parte constituinte da política social como resultado do embate pela 

disputa da riqueza produzida pela sociedade. 

Nessa lógica, o capital prioriza os seus gastos, através do discurso de um 

Estado eficiente, com regulamentações a partir de políticas que sejam eficazes para 

as demandas do capital, mas também que atenda minimamente as prioridades 

necessárias para a manutenção da sua estabilidade política, tentando minimizar as 

tensões entre as classes sociais.  

Vimos que o embate em torno da escola pública se dividia entre o grupo 

conservador, que defendia a manutenção dos privilégios educacionais, e o grupo 

progressista, que preconizava a modernização do sistema de ensino da elite. O 

discurso em torno dos princípios da escola única, universal e gratuita era a bandeira 

dos trabalhadores urbanos, a maioria imigrantes europeus, e o grupo instruído da 

classe média, influenciados pelas doutrinas liberais europeias e norte-americanas, 

em que reivindicavam a democratização do regime político e do sistema escolar. 

 Foi somente com a emergência do processo de industrialização no país que 

se verificou o crescimento da demanda social por escola, juntamente com uma 

intensa mobilização das elites intelectuais em torno da reforma e da expansão do 

sistema educacional vigente. Assim, a expansão da escola pública se deu em 

consonância com a expansão da ordem capitalista, fazendo valer a todo instante os 

interesses dos grupos dominantes e hegemônicos.  

A Região Oeste, nesse período, foi marcada por fatores sociais e econômicos 

seguindo uma ordem nacional e internacional, e a educação atrelada ao modelo 

desenvolvimentista econômico. A escola primária deveria atender as necessidades 
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dessa ordem; sua expansão seguiu seus pressupostos mediante um grande 

investimento, mas que, devido a essas características regionais e o perfil de seus 

executores, transformou-se num movimento que mudou a direção dessa ordem. 

Constatamos que a expansão da escola pública nessa região pode ser um 

modelo de planejamento educacional baseado na política do ideal 

desenvolvimentista ocorrida no período militar no Brasil, tendo como principal 

elemento desencadeador a instalação da Usina Binacional de Itaipu. Desde o início 

dessa obra, o governo planejou estrategicamente essa região para atender a 

demanda educacional desencadeada pela vinda dos Diretores e operários da Usina 

e seus desdobramentos estruturais, tanto nos aspectos sociais da necessidade de 

mais escolas, como nas propostas pedagógicas de cunho tecnicista. 

A expansão física somente ocorreu em nível estadual, não atendendo às 

necessidades dos alunos da escola primária. A maioria dos alunos oriundos da zona 

rural foi atendida em horários divididos em três turnos, pois não havia salas de aulas 

suficientes para todos.  

As estatísticas realizadas para os planos de educação mostraram dados que 

questionamos quanto à fidelidade dos índices reais das matrículas, pois percebemos 

que eram validados para a estatística tanto as taxas reais quais as aparentes. Isso 

pode comprovar que as condições da escola não foram consideradas em sua 

totalidade, sendo estes dados então um possível “mascaramento” com fins 

meramente político-ideológicos (grifo nosso). 

O levantamento referente à capacidade das instalações físicas das escolas da 

região nos faz afirmar que as dependências existentes foram consideradas 

suficientes para atender a demanda, pois a lógica foi que a expansão ocorreria em 

longo prazo, com um mínimo de dependências e o máximo de turmas, justificando 

que não haveria a necessidade de construir prédios escolares e expandir a rede 

física. 

A expansão da escola pública primária na Região Oeste do Paraná ocorreu 

simultaneamente à expansão sócio-político-econômica das cidades atingidas pelo 

impacto da construção da Usina de Itaipu. Mas foi a cidade de Cascavel que se 

tornou o polo dessa região. Um dos aspectos que determinou essa condição foi a 

instalação neste município da coordenação do Projeto Multinacional MEC/OEA, que 
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subsidiou, com recursos nacionais e internacionais, subprojetos na área 

educacional. 

O projeto determinou a organização e planejamento desses investimentos de 

forma a atingir todas as cidades, resultando na criação da Associação dos 

Municípios da Região – AMOP, existente até hoje, e da Assoeste - Associação 

Educacional do Oeste do Paraná, que foi extinta, mas que continua seu ideário 

político-pedagógico por meio do atual Departamento de Educação da AMOP, no 

município de Cascavel. 

O Projeto MEC/OEA e a ASSOESTE foram indispensáveis para a discussão 

da questão da expansão da escola pública primária da Região Oeste do Paraná, na 

medida em que seus executores atuaram nos aspectos dos recursos humanos, 

produção de material didático-pedagógico e na construção teórica de uma proposta 

educacional, numa perspectiva crítica ao sistema nacional vigente na época. 

 Não contribuíram com todos os aspectos para que a expansão da escola 

pública se concretizasse em sua totalidade, mas colaboraram significativamente com 

a expansão dos aspectos pedagógicos, equipando as escolas com materiais 

didático-pedagógicos, na aquisição de equipamentos tecnológicos para a produção 

desses materiais e livros para as bibliotecas, bem como na formação continuada dos 

professores, dos técnicos, da comunidade escolar e dos gestores municipais, na 

criação, produção e desenvolvimento de uma proposta curricular exclusiva, com 

publicações de livros didáticos e cartilhas de alfabetização, antes da tendência 

pedagógica histórica-crítica, defendida por Saviani, ser publicada. 

Finalizamos esse trabalho afirmando que a expansão da escola pública 

primária da região Oeste do Paraná, ocorrida na década de 1970, determinou a 

qualidade da educação no município de Cascavel e região referente aos aspectos 

pedagógicos, mas quanto à continuidade e efetividade das propostas, no contexto 

das políticas publicas, da efetividade das ações na escola, dependem muito mais da 

concepção educacional dos gestores políticos, ligados aos interesses econômicos 

da região, do que dos resultados desse processo coletivamente construído. 

 Os municípios da Região Oeste do Paraná foram beneficiados com as ações 

do Projeto MEC/OEA, principalmente com a continuidade das atividades pela 

ASSOESTE, que utilizaram alternativas tecnológicas para minimizar os índices de 

evasão e repetência. Até o final das ações do Projeto, em 1982, ainda eram 
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insatisfatórios, cujos resultados serão percebidos posteriormente. Consideramos que 

a expansão da escola pública primária merece novas pesquisas havendo assim a 

necessidade de analisar esse processo nos anos seguintes, tarefa a ser realizada 

em futuras pesquisas da Educação nessa região.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Continuando a série de monografias sobre os sistemas estaduais de educarão, a 

CILEME incumbiu o Prof. Erasmo Pilotto de realizar um estudo sobre o Paraná, 

onde foi professor e diretor de escolas normais e Secretário da Educação e Cultura. 

Entregue à responsabilidade do seu autor, o presente trabalho tem aspectos 

próprios quer no seu plano de execução, quer no tratamento do assunto, 

constituindo, por isso, mais uma contribuição que a CILEME oferece aos estudiosos 

de educação para a interpretação e a compreensão da escola brasileira, em suas 

qualidades positivas e negativas. 

 

Anísio Teixeira 

Diretor do INEP 
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I N T R O D U Ç Ã O 

 

 

 O presente trabalho é realizado por solicitação e segundo plano da 

Campanha de Inquéritos e Levantamentos sobre o Ensino Médio e Elementar 

(CILEME), do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, do Ministério de 

Educação.  

 O objetivo ê um levantamento sobre o ensino público elementar e médio no 

Estado do Paraná. 

 Nesse sentido, e dentro do plano que nos foi traçado, procuraremos, primeiro, 

ver os fundamentos geo-sociais e, depois, os fundamentos biológicos desse sistema 

de ensino. 

 Estudar-se-â, após isso, o sistema educacional público implantado: as suas 

origens, a sua evolução, a sua estrutura atual e os seus problemas. Dado que este 

estudo destina-se a ser publicado dentro dos padrões de uma série, deve conformar-

se com os seus limites e será, por isso, uma síntese. 

 O nosso trabalho será, sobretudo, o de compilar e ordenar. Reunir e ordenar. 

Construir uma base' ordenada para o estudo. Devemos reconhecer que muitos dos 

dados compilados são, muitas vezes, insuficientes quer como amostra 

representativa da totalidade das regiões do Estado, quer, mesmo, como de cada um 

dos aspectos que a pesquisa considerou. 

 De outro lado, esses elementos todos estão sendo, agora, recolhidos pela 

primeira vez (e devêmo-lo à CILEME) e, por isso mesmo, não tiveram, na maior 

parte dos casos, influência sobre o sistema educacional público. 

 Tivemos a felicidade de contar com muito valiosa cooperação individual e de 

instituições, que nos facilitaram o acesso aos dados necessários para a elaboração 

deste levantamento. 

 Pessoalmente, somos gratíssimos a todos. Sem eles, seria impossível o 

presente trabalho. 

 

Erasmo Pilotto 
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ANEXO 4: Projeto Especial Multinacional de Educação Brasil-Paraguai-Uruguai – 

MEC/OEA 
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ANEXO 5: Avaliação do Projeto Especial Multinacional de Educação Brasil-
Paraguai-Uruguai – MEC/OEA 
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ANEXO 13: Fotos Arquivo Público do Paraná – Curitiba 
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ANEXO 14: Fotos Biblioteca Pública do Paraná – Curitiba 
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ANEXO 15: Fotos Círculo de Estudos Bandeirantes – Curitiba 
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ANEXO 16: Fotos Arquivo FUNDEPAR – Curitiba 
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ANEXO 17: Fotos do Arquivo do Departamento de Educação – AMOP – Cascavel 
 

 
Os documentos encontravam-se em caixas. 
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ANEXO 18: Fotos Projeto MEC/OEA - Seminário realizado em 31/07/1979 
 

  
Salomé Viega Machado – conferencista. 

 
 

 
Dr. Mello, Prefeito de Toledo Demilio Jenari e Dr. Armando ao serem servidos com 

cafezinho a base de soja. 
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Coordenadora Carmem Ecilda Zasso Possebon. 

 
 

 
Mesa de honra na abertura do Seminário. 
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Dr. Armando ao dirigir-se à assembleia de professores. 

 
 

 
Dr. Armando proferindo sua fala. 
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Coquetel a base de soja. 

 
 

 

 
Prefeito de Toledo e Dr. Melllo. Entrada do  

coquetel a base de soja. 
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ANEXO 19: Outros Documentos e Legislação pertinentes à pesquisa – do Arquivo 
Público do Paraná e do Setor de Divisão de Legislação da SEED/Pr.  
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