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RESUMO 

 

 

O objetivo desse trabalho é compreender o lugar das ideias de Anísio Teixeira na década de 

1960, período no qual esse autor passa por uma mudança objetiva – sua retirada dos cargos 

públicos a partir de 1964 – e outra subjetiva – sua decepção em relação ao mundo moderno. 

Examinou-se seus últimos artigos publicados, em total de 29, escritos para a Folha de São 

Paulo entre junho e dezembro de 1968. A análise foi feita a partir da noção de termos chave 

do historiador Quentin Skinner, bem como do cotejamento dos artigos com a revisão 

bibliográfica, permitindo apreender o panorama da época, de modo a identificar os fenômenos 

aos quais o autor dedicava atenção ou não. A partir dos temas de “fundamentos filosóficos”, 

“análise de conjuntura” e “educação”, chegou-se à conclusão de que o tipo de liberalismo que 

embasa a visão de mundo do autor pode incluí-lo na categoria de intelectuais radicais de 

nosso país. 

Palavras chave: Anísio Teixeira, Sociologia dos Intelectuais, liberalismo 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to understand Anisio Teixeira's ideas during the 60's, when this author faces 

an objective change on his life – his dismissal of civil service since 1964 – and a subjective 

one – his desillusion with modern world. His last released articles were analyzed, 29 in total. 

They were written to Folha de São Paulo between June and December 1968. The examination 

was made using Quentin Skinner's linguistic contextualism and comparing the articles with 

some references of the period, attempting to identify which phenomena he devoted study or 

not. From the themes “philosophical foundations”, “context analysis” and “education”, the 

work concludes that the author's kind of liberalism allows to include him on the group of our 

country's radical intelectuals. 

 

Keywords: Anísio Teixeira, Sociology of Intelectuals, Liberalism 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Sociologia dos Intelectuais pouco se debruça sobre o estudo dos educadores 

brasileiros. Na realidade, o tema da educação nunca se constituiu como uma área de pesquisa 

privilegiada nas Ciências Sociais de nosso país. Contudo, é inegável que o exame das ideias e 

proposições de educadores é significativo para identificar os projetos de modernidade 

existentes, bem como a dinâmica da circulação das ideias e do debate intelectual de 

determinado período. 

Na história de nossa produção intelectual sobre educação, certamente uma das figuras 

de maior destaque é o professor Anísio Teixeira
1
. Também não deixa de ser um de nossos 

pensadores mais intrigantes, na medida em que suas ideias causaram incômodo tanto para as 

visões mais conservadoras como para a esquerda (sob certas perspectivas). Cabe lembrar aqui 

que, em vida, Teixeira foi afastado de seus cargos públicos durante as duas ditaduras que 

assolaram o país, quase foi obrigado a abandonar a diretoria do INEP em 1959 devido a um 

conflito com os bispos católicos, e, finalmente, após a sua morte, na década de 1980 recriou-

se a memória sobre ele e outros “escolanovistas”
2
, que, de renovadores da educação nacional, 

passaram a ser considerados defensores do status quo e da hegemonia burguesa
3
. 

Com efeito, Teixeira já foi taxado de muitos nomes: radical e comunista, enquanto 

vivo, liberal, americanista e “escolanovista”, depois de morto. No que diz respeito à produção 

acadêmica, apenas após os anos 2000 houve um esforço para mais uma vez examinar suas 

ideias (bem como a de outros intelectuais da Escola Nova) a partir de perspectivas menos 

maniqueístas. Assim, autoras como Clarice Nunes, Ana Waleska Mendonça, Libânia Nacif 

                                                           
1
Como se sabe, esse intelectual baiano teve grande importância na vida pública do país, especialmente em 

relação ao sistema educacional. Foi um dos grandes impulsores do debate sobre a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, atuou em diversos órgãos educacionais internacionais, nacionais e estaduais, foi o 

criador e reitor da Universidade do Distrito Federal e da Universidade de Brasília, bem como do Centro 

Brasileiro de Pesquisas Educacionais. 
2
A Escola Nova foi um movimento educacional que, tanto no Brasil como em outros países, abrigou intelectuais 

bastante diversos. Em nosso país, a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação, de 1932, é possível 

estabelecer o “chão comum” do movimento, bem como a sistematização de suas ideias pela defesa da escola 

pública, financiada pelo Estado, com o ensino laico, como modo de forjar a democratização social. Os métodos 

educacionais considerados “novos” retiravam o foco do ensino do professor o colocavam no aluno, tanto no 

sentido de incentivar a livre escolha de seus interesses, como também de a atuação do professor ser mais 

próxima da atividade de pesquisa, na qual os alunos são ativos produtores do conhecimento junto a ele. No 

Brasil, a Escola Nova articulou-se na defesa da ciência e da indústria como elementos que nos tirariam do 

“atraso”. Sobre a gênese das ideias escolanovistas no Brasil ver KULESZA, Wojciech Andrzej. Genealogia da 

Escola Nova no Brasil. In: II CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 2., 2002, Natal. 

Anais... Natal: UFRN, 2002. Ver também o Manifesto dos Pioneiros da Educação, disponível em: 

<http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm>.  Acesso: 21/02/13. 
3
Ver, principalmente: SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. Campinas: Cortez/Autores Associados, 1984. 
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Xavier e Marcos Vinícius da Cunha tem contribuído para uma reformulação das análises 

sobre a Escola Nova e seus intelectuais. 

Em relação a Anísio Teixeira, as pesquisas sobre sua produção intelectual e sua 

atuação política geralmente se concentram entre os anos 30 e os anos 50. Entretanto, é de 

fundamental importância compreender também o seu pensamento pós 1964, não apenas 

porque se tratava de um contexto social bastante conturbado, mas sobretudo porque Anísio 

Teixeira encontrava-se em uma situação singular, em dois sentidos: um objetivo, de restrição 

parcial de sua participação na vida pública e outro, subjetivo, pois a partir de cartas trocadas 

com seus amigos pode-se observar um crescente pessimismo em relação ao mundo
4
. 

De fato, o pessimismo, ou talvez uma certa dose de decepção, já começa a aparecer no 

pensamento de Anísio Teixeira no final dos anos 1950. O autor se volta para questões mais 

filosóficas do pensamento de seu mentor, John Dewey, deixando de ser o vanguardista dos 

anos 30 (PAGNI, 2000). Entretanto, durante a década de 50 suas possibilidades de ação eram 

muito mais amplas que no pós golpe, afinal ainda atuava em diversos órgãos públicos e 

internacionais, podendo transformar suas ideias em políticas. Já com o golpe militar, a 

participação de Teixeira na vida pública sofre uma mudança radical, pois ele é destituído de 

seus cargos de reitor da Universidade de Brasília (1963-1964), secretário geral da CAPES 

(1951-1964) e diretor do INEP (1962-1964), restando-lhe apenas a participação – ainda que 

restrita - no Conselho Federal de Educação (CFE) até 1968. Entre 1964 e 1967, Teixeira fica 

fora do país, e vai trabalhar em três universidades norte-americanas. A partir de 1966, o 

intelectual baiano começa a trabalhar na Companhia Editora Nacional
5
 e na consultoria 

educacional da Fundação Getúlio Vargas. 

A necessidade de se manter como homem público provavelmente foi o que motivou 

Anísio Teixeira a aceitar, em junho de 1968, o convite para atuar como colunista na Folha de 

São Paulo, a pedido do então diretor do jornal, Octávio Frias de Oliveira. Acatando ao 

convite, Teixeira possivelmente pensou que por meio dos artigos poderia manifestar seu ponto 

de vista em relação aos rumos que o país estava tomando com um mínimo de “proteção”. 

                                                           
4
 Ver especialmente as últimas cartas, do final dos anos 60 e início dos anos 70: TEIXEIRA, Anísio. 

Correspondência entre Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, destacando-se a relativa a questões 

educacionais. São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV (AT c 1931.12.27), 1931. Também ver: 

TEIXEIRA, Correspondência ativa e passiva entre Anísio Teixeira e George S. Counts. Rio de Janeiro, 

CPDOC/FGV (ATc 1960.07.01), 1960-1970. 
5
Entre 1937 e 1945 Anísio Teixeira já havia trabalhado na Companhia Editora Nacional, como tradutor de livros. 

Ver: NUNES, Clarice. Anísio Teixeira: uma vocação pública a serviço da educação no país. Educação e filosofia. 

Uberlândia: UFU, v. 14, nº 27/28, jan/jun e jul/dez, 2000. p. 11-47. 
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Assim, apesar de a Folha ter apoiado o golpe militar
6
, ela era um dos jornais de maior 

circulação no país
7
, garantindo um mínimo de público leitor. Além disso, cabe lembrar que os 

jornais, naquele período, estavam entre os meios de comunicação mais utilizados e, portanto, 

era neles que o debate público se fazia. 

Entre Junho e Dezembro de 1968, Anísio Teixeira chegou a publicar 29 artigos na 

Folha de São Paulo. Destaco que, segundo minha revisão de literatura, esses artigos ainda não 

foram examinados, mas podem constituir-se num objeto de pesquisa precioso para responder 

a questões como: como Anísio Teixeira estava compreendendo as mudanças sociais de sua 

época? Após sua retirada (mais uma vez) da vida pública, o que ele estava fazendo, o que 

estava pensando? Houve alguma mudança em suas ideias? E, sobretudo, qual o lugar das suas 

ideias naquele período, de seu assim chamado ‘liberalismo’? Ao que parece, o “liberalismo” 

de Anísio Teixeira, especialmente influenciado pelo pragmatismo norte-americano de John 

Dewey, não tinha lugar na “vida ideológica” daquele período. Entretanto, diferente das ideias 

liberais “fora do lugar” analisadas por Roberto Schwarz durante o Brasil Imperial, as de 

Teixeira nem mesmo puderam ser usadas como ostentação de uma elite. Ao contrário, após a 

sua retirada da vida pública, tornaram-se simplesmente inócuas. 

Além disso, cabe salientar que desde 2012 a Comissão da Verdade
8
 da Universidade 

de Brasília vem investigando a possibilidade de Anísio Teixeira ter sido morto pela ditadura 

militar, e não por acidente, como afirma a história oficial. Essa hipótese, se for confirmada, 

levantará uma série de questionamentos, pois Teixeira terá sido um dos únicos – se não o 

único – intelectuais de renome mortos pela ação militar. A partir disso, poderíamos 

conjecturar quais aspectos do pensamento de Teixeira “incomodaram” tanto os militares. 

Apesar de a morte por motivos políticos ser ainda uma hipótese, há elementos 

significativos em cartas de Anísio Teixeira como Octávio Frias de Oliveira e outros jornalistas 

da Folha, mostrando que, no mínimo, a situação do autor não estava fácil. No CPDOC é 

possível encontrar essas cartas, além das que tratam de aspectos mais técnicos, como o valor 

                                                           
6
Lembrar que praticamente toda a mídia apoiou o golpe militar. Esse apoio deve ser entendido em sua 

contraditoriedade, era uma espécie de autocensura. Assim, mesmo discordando do aumento do poder do 

Executivo, os jornais mantinham-se calados porque o governo militar lhes prometera financiamento para a 

modernização da mídia. Sobre essa questão e em especial a memória criada pela Folha de São Paulo a respeito 

de sua posição em relação ao golpe ver: DIAS, Andre Bonsanto. O presente da memória: usos do passado e as 

(re)construções de identidade da Folha de S. Paulo, entre o ‘golpe de 1964’ e a ‘ditabranda’. 2012. 203f.  

Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012 
7
Ver: MOTA, Carlos Guilherme; CAPELATO, Maria Helena. Reorganização financeiro administrativa e 

tecnológica: 1962-1967 A revolução Tecnológica: 1968-1974. In: ______. História da Folha de S. Paulo (1921-

1981). São Paulo: IMPRES, 1981. 
8
Trata-se de uma Comissão nacional instalada em 2012, com subdivisões estaduais, cujo objetivo é investigar 

violações de direitos humanos por agentes do Estado, incluindo-se aí o período da ditadura militar. 
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recebido por artigo, o local onde ficarão os artigos
9
 (a 4ª página, que, segundo Frias de 

Oliveira, era a “página nobre”
10

), o tamanho dos textos, etc. 

Quatro meses depois de iniciada sua contribuição semanal, em Outubro de 1968, 

Anísio Teixeira reclama do fato de ainda não ter recebido nenhum pagamento. Além disso, no 

fim do mesmo mês, o jornal pede desculpas pelo extravio de um artigo do autor, e afirma o 

compromisso de haver alguém para buscar, na casa de Teixeira, os próximos textos. Um fato 

que chama a atenção é que o último artigo publicado é de 14 de dezembro de 1968. 

Entretanto, em março de 1969, Anísio Teixeira escreve que depois desse artigo ainda havia 

escrito mais um, que, não chegou a ser publicado. Com um tom visivelmente incomodado, o 

autor comenta em carta: 

 

Compreendo que a mudança de circunstâncias deve ter levado a mudança na 

colaboração na página, conforme a sua designação, nobre, da Fôlha. Confesso que, 

sobrevindo possivelmente a censura, também eu não me sentiria a vontade para 

continuar a colaboração
11

 

 

Provavelmente o texto se refere a publicação, em 13 de dezembro daquele ano, do Ato 

Institucional nº 5 e da censura por ele gerada. No fim da carta, Teixeira ainda pede a 

confirmação do fim da colaboração, e lembra ao diretor do jornal que ainda faltavam 9 artigos 

a serem pagos, se fosse descontado esse último que não chegou a ser publicado. 

A primeira observação que fiz em relação aos textos de Anísio Teixeira refere-se à forma 

de escrita. Em alguns dos textos não é utilizada a estratégia argumentativa mais comum de 

começar expondo o problema, abordá-lo ao longo do texto e terminar com uma conclusão que 

retome o problema.  Ao contrário, o autor começa por uma afirmação de impacto, levanta 

outras situações, e parece que só no final ele sugere onde quer chegar, utilizando-se por vezes, 

ao longo do texto, de metáforas ou frases de efeito. Destaco esses detalhes porque como já 

tive oportunidade de ter contato com textos do mesmo autor em um trabalho de iniciação 

                                                           
9
Os artigos de Teixeira ficam numa página exclusiva a comentários. Assim, tem-se na parte superior da folha o 

item “Nossa opinião”, que é a do próprio jornal, abaixo e a esquerda a de algum colunista (no caso, os artigos de 

Teixeira localizam-se nessa parte) e abaixo e à direita a opinião do leitor. Há ainda no canto mais abaixo, por 

vezes à direita e por vezes à esquerda, trechos da opinião de outros jornais, como o Correio da Manhã, o Estado 

de São Paulo, etc 
10

Ver: TEIXEIRA, Anísio. Documentos correspondências sobre a participação de Anísio Teixeira na Folha de 

São Paulo e artigos escritos para serem publicados na coluna de educação deste jornal. Rio de Janeiro: 

CPDOC/FGV (AT t 1968.04.09), 1968. É possível questionar essa adjetivação dada por Frias de Oliveira. Afinal, 

pensando-se objetivamente, as folhas de número par têm menos destaque do que as de número ímpar, já que o 

leitor, ao abrir o jornal, visualiza inicialmente a folha de número impar. 
11

TEIXEIRA, Anísio. Documentos correspondências sobre a participação de Anísio Teixeira na Folha de São 

Paulo e artigos escritos para serem publicados na coluna de educação deste jornal. Rio de Janeiro: 

CPDOC/FGV (AT t 1968.04.09), 1968 
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científica, percebi uma diferença no estilo de escrever, que talvez tenha relação com a própria 

mudança de sua “situação”, digamos assim, naquela época. 

Os artigos foram separados em três conjuntos de temas, cuja análise será exposta em cada 

um dos capítulos dessa monografia. Os temas são: 

 a) análise de conjuntura dos anos 60 e do processo de modernização. Aqui, o objetivo é 

demonstrar aquilo que estou chamando de “decepção” de Teixeira em relação ao mundo 

moderno. Ao longo do capítulo, busco cotejar a interpretação de Anísio Teixeira com exames 

mais contemporâneos sobre os anos 1960 e a ditadura no Brasil, de modo a deixar claro quais 

fatos e eventos Teixeira destacava e quais ele não observou; 

b) textos sobre educação, cujo objetivo é identificar as relações entre educação, mudança 

social e democracia. Nesse capítulo, também mostro as críticas de Teixeira em relação à 

Reforma de 1968, utilizando a lógica de análise de Quentin Skinner (1996), segundo o qual é 

necessário compreender o que o autor estava fazendo no momento de produção de seu texto. 

c) temas filosóficos, majoritariamente tratando sobre liberdade e democracia. Aqui, 

analiso esses termos inspirada na discussão de Quentin Skinner a respeito de termos chave 

para um autor e uma época. Segundo Skinner, é necessário compreender a matriz intelectual e 

social da produção de certas ideias, por isso, busco fazer uma comparação entre esses 

conceitos da perspectiva de Anísio Teixeira e da de seu mentor intelectual John Dewey.; 

Finalizo a monografia com uma discussão a respeito do que seria esse liberalismo de 

Anísio Teixeira, concluindo que, devido a suas concepções a respeito da mudança social e da 

democracia, e a própria natureza da sua crítica social, ele pode ser considerado um autor 

radical (CANDIDO, 1990). 
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2 ANÍSIO TEIXEIRA E O MUNDO MODERNO 

 

 

Os textos de Anísio Teixeira sempre seguiram uma lógica singular muito demarcada: 

historicizavam a educação brasileira no contexto da civilização ocidental, elaboravam uma 

crítica contundente e propunham transformações práticas. Como o autor dedicou boa parte de 

sua vida às funções públicas, sua produção intelectual servia menos como análise acadêmico-

científica do que como um instrumento para futura intervenção técnica.  

Contudo, o conjunto de artigos publicados na Folha de São Paulo entre junho e 

dezembro de 1968 diferencia-se desse “padrão”
12

. Há menos proposições sobre educação, e 

mais análises gerais; de fato, há quase uma espécie de “revisão” dos valores da modernidade e 

da civilização. Como afirma o próprio autor em um dos artigos, duas guerras mundiais e a 

perspectiva de uma terceira, num período de aceleração do conhecimento e, em especial, 

crescimento do poder econômico, o fizeram pensar que “havia algo de errado no equipamento 

institucional e de ideias do homem [sic], para conduzir a sua vida em meio às forças novas 

que ele próprio estava a criar” (TEIXEIRA, 1968d). Num outro artigo afirma:  

 

É evidente que algo está errado. Que os meios se fizeram os fins da vida. E alguma 

coisa se terá de fazer para que a vida volte a ter sentido em si mesma e os meios de 

ganhá-la não destruam os meios de gozá-la. Para isso, teremos de reaprender a 

esquecida e difícil arte de gozar a vida. (TEIXEIRA, 1968l) 
 

Seria possível, porém, “reaprender” algo que se sabia no passado? Ou melhor, o passado 

pode ser parâmetro para se pensar proposições para o presente ou o futuro? Teixeira afirma 

que a crise de seu tempo reside justamente na incompreensão do presente (TEIXEIRA, 

1968m) e que talvez seu conhecimento – o saber de um homem do “passado” – não seja capaz 

de examinar a realidade atual, que ele, portanto, não sabe avaliar muito melhor que os outros 

os acontecimentos vigentes. (TEIXEIRA, 1968a; 1968d)  

                                                           
12

 É possível afirmar que os textos de Teixeira da década de 1950 eram muito mais “combativos”, com 

comentários críticos mais claramente expostos, enquanto os artigos elaborados nos anos 60 são majoritariamente 

mais “reflexivos” e metafóricos.  O livro A educação e a crise brasileira, de 1956, é um exemplo interessante 

porque a primeira parte que o compõe é repleta de artigos com um intuito de intervenção. Assim, há proposições 

de financiamento, de descentralização do ensino etc e também críticas contundentes à forma como o Estado 

brasileiro vinha tratando o ensino. Um exemplo, do texto Educação e a unidade nacional é uma crítica à 

centralização da política educacional: “Ora, o grupo unitarista é um dos conglomerados de pressão mais 

favorecidos pelas circunstâncias, por todo um conjunto de circunstâncias. Ademais, não tem, propriamente, 

ideias, nem programa. Tem medos, e receios, baseados em fragmentos de experiências pessoais, que salpicam 

aqui e ali, o gneiss impenetrável dos temperamentos, não sei se chamarei de primitivos ou imaturos. Seu 

comportamento é puramente emocional, em função dos interesses ou dos preconceitos que lhes são a base.” 

(TEIXEIRA, 1956) 
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Esse incômodo é, de fato, a marca de uma inflexão no pensamento de Teixeira durante os 

anos 60. Aparece, por vezes, como decepção em relação ao passado e pessimismo em relação 

ao futuro, mas por outras como esperança em relação a possíveis mudanças. De todo modo, 

nessa época o autor já não mais está em posição para propor livremente políticas educacionais 

no país. Destituído de seus cargos públicos desde 1964 – apenas mantendo-se, de modo 

restrito, no Conselho Federal de Educação
13

 até 1968 – Teixeira já não tinha a mesma 

possibilidade de atuação. As críticas que realiza nos artigos analisados são, portanto, de uma 

natureza diferente da de muitos textos anteriores. Nas próximas linhas apresento a percepção 

de Anísio Teixeira a respeito das mudanças sociais, em três grandes frentes: a) a “revisão” de 

como se constituiu o mundo moderno como tal, b) a compreensão do autor sobre as 

transformações sociais dos anos 60 no mundo – a Guerra Fria, os movimentos sociais, a 

revolução tecnológica e das comunicações; c) os textos que falam especificamente sobre o 

Brasil. Para a análise desses artigos busquei cotejar com a narrativa de Teixeira alguns artigos 

e livros acadêmicos que analisassem o mesmo período. Por meio disso é possível identificar 

quais eventos chamaram a atenção do autor, e quais não, bem como os sentidos de sua fala ou 

de seu silêncio. 

 

 

2.1 O mundo mecanizado: industrialização e democracia 

 

 

Para Anísio Teixeira, a grande marca da época contemporânea se construiu em dois 

movimentos simultâneos, mas diferentes: a industrialização e a democracia. Nenhum desses 

fenômenos teria sido possível se o “homem”
14

 não tivesse se percebido como o produtor do 

conhecimento e, portanto, das condições de sua própria vida. Em outras palavras, para o autor 

as transformações no mundo do trabalho advieram “com a emancipação intelectual e a 

descoberta do método progressivo de conhecer e saber”; sendo que a democracia libertaria o 

homem do controle político arbitrário, e a industrialização o libertaria das condições materiais 

adversas. A ciência e o desenvolvimento de tecnologias foram, em suma, responsáveis pelas 

grandes transformações sociais desde o século XIX. 

                                                           
13

 O Conselho Federal de Educação foi uma instituição criada em 1962 a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1961. Tinha como principais funções a elaboração de pareceres sobre instituições de ensino, bem 

como o reconhecimento legal destas; a sugestão de medidas para a ampliação, organização e melhoramento do 

ensino público e a elaboração de estudos e estatísticas sobre educação. 
14 

 O autor usa o termo “homem” para se referir à humanidade. 
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O artigo Compreender o presente e participar do futuro é a publicação de parte de um 

discurso chamado A longa revolução de nosso tempo, lançado na Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos no mesmo anos de 1968. Nesse discurso do qual proveio o artigo, 

Teixeira elabora melhor a relação entre democracia e industrialização, da seguinte maneira: 

 

os dois movimentos de democracia e industrialização não foram movimentos 

sintonizados, mas movimentos passíveis de se tornarem independentes, levando o 

superdesenvolvimento de um dêles - aquêle que realmente aumentava a fôrça e o 

poder do homem - a criar um tipo de sociedade humana que só tem paralelo, 

modesto paralelo, com as sociedades coletivistas do mais remoto passado. 

(TEIXEIRA, 1968ae) 
 

Não é necessário dizer que o movimento superdesenvolvido foi o da industrialização. Para 

Teixeira, os efeitos do aumento do poder econômico – especialmente pelo fato de ele estar 

aliado ao aumento do saber humano - foram devastadores: as duas guerras mundiais, e agora 

a Guerra Fria; todas elas usando a tecnologia e a ciência de modo questionável.  

O superdesenvolvimento da economia gerou diversas consequências. Dentre eles, a de 

principal destaque é, certamente, a formação de uma sociedade já não mais baseada no 

indivíduo (como o foi a sociedade liberal da segunda metade do século XIX), mas sim na 

coletividade. Nesse sentido, organização, concentração, gigantismo das instituições, 

tecnocracia, impessoalização, mecanização são termos usados pelo autor para caracterizar as 

mudanças da organização do trabalho no século XX. Com efeito, “cada indivíduo é hoje uma 

categoria de peças da máquina, forçado, em cada caso, a correr nos trilhos que couberem ao 

tipo ou categoria da peça que, no momento, represente” (TEIXEIRA, 1968c). Em outras 

palavras, a especialização do trabalho deu um rumo a cada indivíduo, sem necessariamente 

haver ganhos pessoais. Afirma o autor: 

 

o processo de coletivização tendeu a ampliar-se em complexos cada vez mais vastos, 

servidos por conhecimentos extraordinariamente especializados e insuscetíveis de 

serem compreendidos por cada indivíduo, o qual se viu, paradoxalmente, reposto na 

crítica situação de instrumento à disposição dos que tivessem a força para o 

comando operacional do todo (TEIXEIRA, 1968m) 
 

Um segundo efeito incômodo da sociedade industrial é a disciplina que ela criou para o 

trabalho. Ora, é certo que a atual superprodução jamais teria sido conseguida sem os hábitos 

de trabalho existentes. Com abundância material, tornar-se-ia possível pensar em como 

formar a boa sociedade, em formas mais desenvolvidas de vida em coletividade. No entanto, 

“com a afluência, ficaram os hábitos, ficou a longa e dura disciplina do trabalho”, como um 

fim em si mesmo. Mudaram-se as condições materiais, mas não as atitudes. A pior 
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consequência disso reflete-se no fato de a longa revolução do trabalho acabar por “inutilizar o 

homem para o prazer, o qual ficou reduzido a descanso e como, nem para descanso havia 

ânimo, reduziu-se a excitação, a esquecimento, a evasão” (TEIXEIRA, 1968l).  

Tampouco há espaço para a participação de cada um na vida coletiva. E é principalmente 

devido a isso que industrialização e democracia tomaram rumos diferentes nessa história. 

Enquanto a industrialização de fato se efetivou, a democracia permaneceu como uma 

aspiração, por vezes inclusive sufocada pelo desenvolvimento econômico, pois os indivíduos 

não se sentem parte da sociedade. Para que a democracia seja retomada, e se afirme como 

valor moral, Teixeira crê ser necessário principalmente o desenvolvimento da educação, e em 

especial de uma educação crítica, que permita aos indivíduos conhecerem os valores de sua 

sociedade para serem capazes de propor transformações (TEIXEIRA, 1968s). É necessário 

reinventar a democracia em novos termos (TEIXEIRA, 1968q).  

Para Anísio Teixeira, o mundo moderno só seguirá a marcha para uma sociedade de 

participação efetiva – e não apenas formal -, só combaterá o “gigantismo” econômico e só 

serão reconhecidas a liberdade e a igualdade de cada um se a vida econômica entrar no 

controle público. Afinal de contas, “os proprietários dos meios de produção conquistaram um 

poder arbitrário de controle da vida humana superior ao do poder político, o qual ficou 

totalmente subordinado ao poder econômico” (TEIXEIRA, 1968e). A tirania e o arbítrio do 

poder econômico por ele visualizado só poderia ser detida, em outras palavras, pela 

socialização das forças de produção, “e, entre elas, a maior já não é a terra, mas o saber, as 

invenções, as tecnologias”. 

 

  

2.2 O mundo dividido, os movimentos sociais e a revolução tecnológica nos anos 60 

 

 

Até os anos 1970, ainda que as grandes potências confiassem na moderação da outra e na 

possibilidade de uma “paz fria”, muitas pessoas acreditavam de fato no perigo iminente de 

uma batalha nuclear (HOBSBAWM, 1995). Anísio Teixeira certamente estava entre essas 

pessoas, como é possível observar pela seguinte citação: “creio que não estou exagerando o 

real sentido da guerra fria. O período após a Segunda Guerra Mundial é, fundamentalmente, 

um período de preparo insanamente lúcido da destruição da espécie.” (TEIXEIRA, 1968d) 

De modo irônico, o autor alerta que “nada disso ocorre entre a massa da população 

ignorante e miserável da humanidade – mais de 2/3! – mas entre os mais ‘civilizados’, os mais 
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sábios e os mais poderosos setores da vida organizada da espécie” (TEIXEIRA, 1968d). 

Sublinho aqui o fato de por vezes Teixeira se referir aos países desenvolvidos e 

economicamente poderosos como a razão, os ‘civilizados’, os sábios, o Poder, a Força.
15

 São 

termos que parecem denotar, no mínimo, certa incredulidade em relação a atuação dos países 

desenvolvidos no resto do mundo. Além disso, poderiam representar mesmo uma descrença 

no que representavam naquele período as ideias de “progresso” e “civilização” 

Nos artigos Os limites da força e A rebelião dos jovens o autor procura mostrar seu 

desacordo em relação à atuação dos Estados Unidos no Vietnã e mesmo outras intervenções 

dos “mais fortes” sobre os “mais fracos”, que criam governos sob consensos forçados. Tais 

ações denotariam a recrudescência da desigualdade entre povos, a afirmação da superioridade 

de um sobre o outro a partir da subjugação. Afirma ele: “a mais rica e poderosa das nações 

desenvolvidas resolveu, então [diante das revoluções permanentes nos países 

subdesenvolvidos], organizar um programa de ação policial planetária e ‘proibir’ as 

revoluções e como este problema tinha certo vulto, isto a levou a esquecer os seus problemas 

internos, os quais, a despeito da opulência, não tinham sido resolvidos” (TEIXEIRA, 1968a).  

A polícia internacional e as “esmolas” (TEIXEIRA, 1968a) de auxílio internacional foram 

suficientes para manter certa tranquilidade no mundo por algum tempo. A volta da agitação 

social veio, contudo, não dos países subdesenvolvidos, mas das próprias nações 

desenvolvidas, por meio de sua juventude. Esta utilizou-se, segundo o autor, das novas forças 

de resistência passiva, e desobediência civil criadas por Mahatma Gandhi. Assim, 

 

O inconformismo tomou, dentro da atmosfera de complacência social, a forma dos 

hippies, dos beatniks, de uma universal revolta contra a moda, ou as modas, ou 

simplesmente o enfado da vida moderna. Mas, isto era com os estudantes apenas 

enfadados. A disponibilidade de espírito em que os mergulhava um programa de 

estudos sem imaginação predispunha-os também a outra revolta, a revolta contra a 

ilusão de que a opulência nacional resolvera todos os problemas. (TEIXEIRA, 

1968a) 
 

Observe-se então que o modo como Anísio Teixeira estabelece a relação entre os países 

desenvolvidos e os subdesenvolvidos não é, porém, clara. Se em determinados momentos ele 

parece irônico e/ou descrente, em outros chega a afirmar que espera grandes transformações 

                                                           
15

 Teixeira utiliza aspas quando usa o termo civilizado, por isso, mantive na citação. Além disso, só utiliza letras 

maiúsculas para os termos “poder” e “força” no artigo Os limites da força. Observe que a marcação gráfica está 

ausente do título.  Ao que me parece, a letra maiúscula denotaria o conjunto dos países desenvolvidos e o poder 

que exercem sobre os subdesenvolvidos. O título teria letra minúscula porque representaria um método de ação 

política, como fica claro na conclusão do artigo “a política americana de força, além do insucesso, teve ainda 

como resultado estimular o uso do método da força dentro do seu próprio país, quebrando, de forma 

considerável, o consenso anterior, que parecia existir, a despeito da segregação racial” (TEIXEIRA. 1968f) 
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sociais positivas apenas a partir dos países desenvolvidos. O artigo Países jovens e países 

velhos chega a afirmar que “jovens” são os países desenvolvidos, enquanto seriam “antigas as 

[nações] que não chegaram a operar a transformação cultural, pela qual o saber até então nelas 

dominante, ou seja, o saber tradicional e empírico foi substituído pelo saber científico e 

tecnológico” (TEIXEIRA, 1968r). No final do artigo Encontro com um jovem, o autor ainda 

afirma:  

 

até ontem, o mundo desenvolvido julgava que o problema de nossa época era a 

teimosia e insistente existência dos subdesenvolvidos, que estariam, talvez, muito 

bem como colônias, mas, como nações, constituíam a perturbação do mundo. Hoje 

são os desenvolvidos que entraram em crise. Somente neles, a revolução de nossa 

época se pode processar. (TEIXEIRA, 1968d; grifos meus) 
 

Assim, ao mesmo tempo em que são – esse termo não é do autor – imperialistas, os países 

desenvolvidos criaram a possibilidade de uma mudança social radical. Note-se que Teixeira 

associa a possibilidade da revolução com a crise. Essa crise, aliás, é marcada especialmente 

pelo assim chamado ‘movimento dos jovens’. Adeptos da desobediência civil, os jovens dos 

países desenvolvidos seriam a única esperança de grandes transformações, pois além de 

contarem com educação de maior qualidade, é onde vivem que a “segurança da prosperidade 

pode chegar a dar ao jovem a tranquilidade de ser inconformado. Porque é necessário que a 

inconformidade não seja um suicídio. Não se pode pedir que cada homem seja um 

vietnamita”. (TEIXEIRA, 1968a). Com ‘ser um vietnamita’ o autor provavelmente está 

pensando em resistir ao poder e a força do mundo econômico. 

Em relação ao movimento estudantil, chamado por Teixeira de movimento ‘dos jovens’, 

pode-se afirmar que ele de fato foi marcado, na Europa e nos Estados Unidos, como crítica e 

oposição ao “sistema”, a partir da rejeição à indústria cultural, à repressão etc (PAES, 2001)
16

. 

Como afirma o próprio Teixeira,  

 

o movimento dos jovens lembra o dos anarquistas no século XIX. O ideal dos 

anarquistas nunca foi abandonado. No final, o que o comunismo teórico prometia e, 

talvez, ainda prometa, é o da sociedade sem classes e sem Estado (leia-se governo), 

a república fraternal doa trabalhadores, numa vida harmoniosa, pacífica e feliz 

(TEIXEIRA, 1968l) 
 

                                                           
16 

É importante lembrar que os movimentos de estudantes/jovens não foram homogêneos. Conforme afirma 

Maria Paula Araújo (2009), há no mínimo dois modelos de movimento estudantil, um dos Estados Unidos e da 

Europa, e outro do Leste Europeu e da América Latina. Enquanto o foco do primeiro é a crítica dos valores 

consumistas, do progresso, do sucesso econômico etc, reivindicando uma revolução cultural, no segundo o maior 

objetivo é a crítica e oposição às ditaduras (fossem militares fossem do stalinismo), e a formação de um espírito 

nacionalista contra o imperialismo americano.   
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O autor parece identificar-se com a crítica dos jovens rebeldes europeus. Conforme afirma 

ele em A contra revolução dos jovens, se a revolução que se vive (das formas de trabalho e da 

aceleração do conhecimento) é dogmática e implacável, os verdadeiros revolucionários são 

“contra-revolucionários”, porque são eles os verdadeiros inconformados com o establishment. 

São os que rejeitam a disciplina do trabalho e querem reaprender a gozar a vida. Ou, como 

afirma o autor, “para usar uma velha imagem, tem a civilização industrial de esquecer Esparta 

e voltar-se para Atenas, a de Péricles. Não será essa a contra-revolução dos jovens?” 

(TEIXEIRA, 1968l). 

Cabe salientar que Anísio Teixeira não discute longamente a atuação do movimento 

estudantil, do movimento negro, da Igreja Católica
17

 ou das lutas pós-coloniais. Entretanto, 

utiliza-se desses fenômenos sociais como exemplos, como sintomas dos problemas da 

civilização industrial já citados no primeiro item desse texto. No caso dos jovens, como falei, 

podem ainda servir como propositores de uma nova sociedade. Nesse sentido, é possível 

afirmar que Teixeira estava atento a boa parte das manifestações culturais da juventude que 

marcam isso que chamamos de “revolução cultural” (HOBSBAWM, 1995) dos anos 60. Por 

meio de algumas citações, é possível constatar também que Teixeira estava atento aos best 

sellers da época referentes a diversas áreas das ciências humanas, como o Herbert Marcuse, 

John Kenneth Galbraith, Raymond Williams e Marshall McLuhan
18

.  

Uma terceira grande característica da modernidade é a criação das novas tecnologias e dos 

meios de comunicação. De fato, período dos anos 60 e 70 é, aliás, o da constituição de uma 

indústria cultural no Brasil
19

, bem como o da consolidação da sociedade de consumo montada 

nos anos 50 nos EUA e na Europa (HOBSBAWM, 1995).  

Teixeira vê essas novas tecnologias de forma singular. Sim, de fato elas poderiam ser 

utilizadas de diversas maneiras – para o condicionamento político e ideológico inclusive 

(TEIXEIRA, 1968s) – mas isso não significa que elas sejam essencialmente “contaminadas” 

pelos interesses econômicos. Ao contrário, poderiam servir inclusive como ferramentas de 

autonomia, tanto no plano educacional como nas nações. 

                                                           
17 

Nos anos 60 alguns setores da Igreja Católica se transformam numa das principais resistências ao regime 

militar no Brasil. Ver: PAES, 2001; SKIDMORE, 1988. 
18 

Marcuse é citado indiretamente no artigo Civilização de Massa (24/08/68), e diretamente no A grande tradição 

de nosso tempo (30/11/68); Galbraith é citado no artigo A ‘contra-revolução’ dos jovens (10/08/68); Williams 

citado no artigo Civilização de Massa (24/08/68), no Países jovens e países velhos (21/09/68) e resenhado no 

artigo A grande tradição de nosso tempo (30/11/68) e McLuhan é citado nos artigos Tecnologia e pensamento 

(26/10/68) e A grande tradição de nosso tempo (30/11/68). 
19

 Em 1965 foi criada a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações,  e em 1967 o Ministério das 

Comunicações. Ainda que tenha sido o governo Médici o responsável pelo maior uso da propaganda no país, o 

consumo de meios como a televisão já crescia no final dos anos 60 (PAES, 2001), para nos anos 80 chegar a três 

televisões a cada quatro domicílios no meio urbano, e três televisões a cada vinte no meio rural (FARIA, 1983).  
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Ao discutir a situação do Vietnã e dos países subdesenvolvidos de modo geral, Teixeira 

observou como a difusão da educação, da informação e da comunicação serviram para, de 

algum modo “estabelecer um difuso estado de inconformidade, suficiente para gerar um surto 

nacionalista em todo o mundo. Todos os povos estão ansiosos para conseguirem aquela sua 

ilha de ‘igualdade social’, que será a nação.” (TEIXEIRA, 1968f). Lembrando que aqui o 

nacionalismo não está associado a um conservadorismo de tradições, mas antes às lutas pós 

coloniais, por autonomia dos países subdesenvolvidos. Por isso, ainda que imerso numa 

relação de poder e disputa desigual, o Vietnã seria a prova de que a difusão da informação 

poderia suscitar aspirações por independência. 

Com a difusão dos meios de comunicação e mesmo o aumento da “concentração” da 

população naquele período, surge o termo “sociedade de massa” para caracterizar a nova 

sociedade. Teixeira se pergunta, porém, se o termo seria realmente descritivo, ou se já não 

seria classificatório. Em outras palavras, para Anísio Teixeira,  

 

por trás desse nome, parece esconder-se a velha reação contra a democracia, que, no 

princípio do século XIX, se exprimia pelo medo à plebe, à população, medo que 

diminuiu com a educação universal... voltando a recrudescer após a 1ª. Guerra 

Mundial (TEIXEIRA, 1968m).  
 

Afinal de contas, a difusão em massa de informação, seja pela televisão ou pelo rádio, 

poderia, se bem utilizada, facilitar e muito a educação. No próximo capítulo, dedicado a 

examinar a perspectiva educacional presente nos artigos de Teixeira, voltarei a essa questão. 

Por ora, basta salientar a valorização dada pelo autor às possibilidades abertas pela existência 

dos meios de comunicação de massa. Segundo ele, a correção de seus possíveis problemas 

seria fácil, bastando “ser obrigatório indicar-se a fonte, o caráter e o interesse da 

comunicação. Logo, o anúncio, ou a manobra, ou a manipulação da mente do destinatário 

ficaria exposto e explicado o sentido real da comunicação” (TEIXEIRA, 1968n) Crê o autor 

que o bom uso da difusão da informação daria a todas as pessoas o acesso à alta cultura, 

virtualmente permitindo a universalização das condições de vida e educação das antigas 

aristocracias (TEIXEIRA, 1968n). 

A “unidimensionalidade” que teme Marcuse e os frankfurtianos na verdade é irreal
20

. 

Primeiro porque, para Anísio Teixeira, “todos somos indivíduos com múltiplas posições 

dentro da vida”, e, mesmo fazendo parte de grupos, há ainda a variedade individual. Os meios 

de comunicação estão sendo utilizados em prol da unidimensionalidade, mas isso não 
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 Teixeira cita, literalmente, Marcuse e seu conceito de homem unidimensional criado pelo capitalismo 

monopolista. 
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significa ser essa a única possibilidade de uso. Da mesma forma, o fato de uma ferramenta de 

comunicação de massa ser utilizada (cinema, televisão etc), e não qualquer outra (livro, teatro, 

etc) não implica numa mensagem deteriorada. Quem deteriora a mensagem é a fonte, e não o 

destinatário. 

É claro que a inovação tecnológica não é vista de forma inocente por Teixeira. Ele 

percebe não apenas o seu mau uso, mas também o total despreparo das pessoas para utilizá-la. 

Os computadores são capazes de processar muitos mais dados do que o cérebro humano, e de 

forma incrivelmente mais rápida. Deste modo, transformam de modo radical a vida social e 

das instituições. De outro lado, ”os progresso que registram o nosso tempo são mais 

progressos de tecnologia do que de conhecimento teórico”; em outras palavras, “não temos 

uma teoria da educação, como não temos uma teoria social, mas estamos equipados com uma 

assustadora tecnologia” (TEIXEIRA, 1968v). É exatamente nesse ponto que nasce a 

inquietação de Teixeira. O que fazer com tanta possibilidade de processar informação? Como 

compreender o mundo contemporâneo? Qual o sentido das disputas entre as nações pela 

chegada à Lua? Não são os computadores que irão dar a resposta a essas perguntas, não são 

eles que irão fornecer as finalidades da vida humana, ou a chave da convivência pacífica e 

democrática. 

 

 

2.3 O Brasil dos anos 60 

 

 

A obra de Anísio Teixeira, como afirmei no início desse capítulo, caracterizou-se por 

ser sempre bastante propositiva e, mesmo fazendo referência à “civilização ocidental”, seu 

objetivo e foco era pensar a situação da sociedade brasileira. No total dos 29 artigos, porém, 

apenas 8 falam diretamente sobre o Brasil, sendo que, destes, somente 2 discutem questões 

que não as educacionais (acerca da Reforma Universitária de 1968)
21

. 

No início das minhas leituras, essa questão me intrigou. Por que Teixeira não 

analisava a situação brasileira na sua especificidade? Achava eu que talvez a dificuldade de 

apreensão das transformações do próprio mundo desenvolvido tivesse tomado toda a atenção 

do autor. Afinal, como argumenta ele no artigo A conjuntura do desenvolvimento, apesar da 

similaridade universal dos processos de desenvolvimento em todo o mundo, entre nós a 
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 São eles: A conjuntura do desenvolvimento (02/11/68) e Sombras e ameaças (14/12/68). 
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modernização ocorria “quando os conhecimentos humanos são outros, outros os meios de 

transporte e comunicação e outros os meios de difusão, se não do saber, da informação e da 

notícia.” (TEIXEIRA, 1968w). Nesse sentido, ainda que o Brasil desse os mesmos “passos” 

para o moderno feitos pela Europa, as condições mundiais eram muito diferentes das do 

século XIX, sendo necessário, antes de tudo, compreender essas condições. 

A partir de um determinado momento, porém, minha ideia inicial de que o autor era 

omisso em relação ao país deixou de fazer sentido. Percebi, ao contrário, que muitas vezes 

Teixeira está aludindo a situação nacional a partir de termos específicos, ou na discussão 

sobre determinadas situações.  

Por exemplo, no artigo Liberdade de pensamento e mudança social, cuja análise mais 

aprofundada está no último capítulo dessa monografia, Teixeira afirma que, para os liberais, a 

liberdade sempre foi compreendida como uma permissão e não como um modo de vida. Ora, 

no artigo Sombras e ameaças, o último publicado, o autor nos diz: “daí não me surpreender, 

mas sobremodo me alarmar, a volta ao uso da violência pela autoridade no Brasil. A violência 

está sempre implícita na ação do governo brasileiro. A liberdade sempre foi uma permissão 

entre nós, que a cada momento podia ser suspensa” (TEIXEIRA, 1968ab, grifos meus). Ou 

seja, ao discutir o pensamento liberal de modo geral, Teixeira está pensando também na 

situação brasileira.  

Outro exemplo bastante rico encontra-se no artigo Os limites da força, tratando 

aparentemente apenas da situação da Indochina e do Vietnã:  

 

depois de séculos de colonização europeia, constitui-se na Indochina um núcleo 

minoritário de habitantes representativo da cultura francesa e católica e do complexo 

cultural chamado “capitalista”. Esse núcleo, ante a concessão da independência, 

pelas grandes potências, conseguiu deter o poder para continuar a colonização, já 

agora como colonização interna. A sociedade a ser mantida não era propriamente a 

capitalista e nacional das nações desenvolvidas, mas a sociedade capitalista-colonial, 

na qual se agrava sobremodo o grau de desigualdade social, pois importa em manter 

a desigualdade entre os nacionais e não apenas como nos países desenvolvidos, entre 

os nacionais e os estrangeiros (TEIXEIRA, 1968f) 
 

Veja-se as similaridades: no Sombras e Ameaças, “neo-colonial” é um termo utilizado 

para  caracterizar o nosso país, que não é muito diferente do “capitalista-colonial” presente no 

trecho acima. Ademais, o trecho fala de elites que, a despeito da independência do país, 

mantiveram-se no poder e não tinham a menor intenção de distribuí-lo na sociedade. Ora, 

mais uma vez em Sombras e ameaças, Teixeira afirma que a nossa elite “aqui está para suas 

vantagens e proveitos, cabendo aos demais habitantes se deixarem subjugar ou extinguirem-

se” (TEIXEIRA, 1968ab). Por último, há a noção de ‘cultura emprestada’ – aliás, tema caro 
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ao pensamento social brasileiro – presente nos dois artigos cujo tema principal é o Brasil. Em 

Sombras e ameaças, Teixeira afirma que as elites coloniais recebem passivamente uma 

cultura transplantada dos colonizadores. Ao mesmo tempo, no artigo A conjuntura do 

desenvolvimento, afirma ele que no Brasil, até a segunda guerra mundial, as nossas elites 

sentiam-se seguras e tranquilas “em sua consciência de cultura emprestada” (TEIXEIRA, 

1968w). 

Um último exemplo a respeito das alusões ao país está no próprio título do artigo A 

contra-revolução dos jovens. Ora, o termo revolução é repleto de diferentes sentidos, ainda 

mais para esse período. Teixeira o usa nesse artigo para se referir “ao vigor do processo de 

mudança social que a aceleração do saber e de sua aplicação está imprimindo” (TEIXEIRA, 

1968l). Entretanto, sabemos que o termo também era assim utilizado pelos militares para se 

referir ao golpe e ao regime. Assim, quando o autor diz “ser ‘contra-revolucionário’ é que é 

ser verdadeiramente revolucionário” e que “a única saída para a inconformidade [do 

movimento dos jovens] é a ‘contra-revolução’” (TEIXEIRA, 1968l), possivelmente está 

pensando também no Brasil. Cabe lembrar que esse artigo foi publicado no mês de agosto de 

1968, bastante significativo para as lutas estudantis por aqui. Foi um mês de repressão, devido 

a segunda invasão policial à Universidade de Brasília e a suspensão das aulas na UFMG, 

ambas atitudes tomadas como represália às passeatas e ocupações. (SKIDMORE, 1988) 

O último artigo publicado é o Sombras e ameaças. Esse artigo foi importante para o 

esclarecimento do tema abordado nesse item porque logo no início do texto, o autor afirma: 

“Tenho evitado, nestes artigos, examinar a situação particular do país neste Gotterdammerung 

(crepúsculo dos deuses) wagneriano, em que estamos vivendo” (TEIXEIRA, 1968ab).
22

 Ora, 

aí já fica claro que o autor conscientemente não estava discutindo questões sobre o país. E tal 

atitude provavelmente está relacionada às dificuldades de se colocar publicamente depois de 

ter tido seus direitos políticos cassados e seus cargos públicos destituídos. Não falar 

diretamente sobre o Brasil talvez fosse uma questão de segurança para Teixeira. No mesmo 

parágrafo, o autor continua, esclarecendo o que o motivou a escrever: 

 

os últimos episódios relativos à prisão de padres, depois da perseguição e prisão de 

estudantes e de toda essa caça às feiticeiras, com que estamos a retornar à nossas 

remotas origens inquisitoriais hispânicas e portuguesas, assustam-me sobremodo e me 

compelem a um comentário (TEIXEIRA, 1968ab). 

 

Nesse artigo, Teixeira elabora uma análise interessante sobre o caráter de nossa nação. 

                                                           
22

 O crepúsculo dos deuses é uma ópera do compositor alemão Richard Wagner, cujo título se refere à mitologia 

nórdica, mais especificamente à guerra profetizada dos deuses que resulta no fim do mundo. 
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Alguns dos termos utilizados para defini-la são: violência, arcaísmo, temperamento 

aristocrático, sentimento oligárquico. Observe-se a presença de uma interpretação do Brasil a 

partir da noção de iberismo – ainda que Teixeira não se utilize desse termo. No entanto, é 

possível identificar elementos ibéricos, como a forma de controle social violenta, o 

paternalismo, etc Assim, do ponto de vista de Anísio Teixeira, uma “tradição” de fato 

existente no país é a violência. Ainda que os ufanistas descrevam o Brasil a partir de nossa 

suposta doçura, amor a liberdade, brandura de temperamento etc,  

 

no mundo das realidades, o que houve foi a truculenta ignorância (esta no sentido de 

retardamento histórico) da classe realmente dominante e a submissão e paciência do 

povo, longamente habituado a um regime autoritário-paternalista, entremeado de 

estertores de violência. (TEIXEIRA, 1968ab).  

 

A violência, aliás, como princípio atuante em nossa sociedade, pôde até tirar seus cochilos 

em determinados períodos históricos, mas para percebê-lo “basta observar os momentos de 

crise e de luta e a brutalidade com que sempre se esmagaram os movimentos e rebeldia e 

inconformismo que pontilham a nossa história colonial e pós-colonial, hoje, neo-colonial” 

(TEIXEIRA, 1968ab). 

É quase irônico pensar que esse último artigo é escrito de maneira alarmante, tentando 

chamar a atenção para a possibilidade de se ressuscitar a tradição autoritária do país, sendo 

que apenas quatro dias após o seu envio à Folha é decretado o Ato Institucional nº 5, no dia 

13 de dezembro de 1968. Como afirma Codato (2004), o AI-5 marca a transição do regime 

autoritário para de fato de uma ditadura militar, e, segundo o autor, a instauração desse ato 

institucional deve ser compreendida a partir da situação ideológica do país. Em outras 

palavras, diferentemente da oposição ao regime, que era bastante fragmentada em termos de 

ideológicos, os militares de todas as linhas tinham um elemento em comum: a luta contra o 

que chamavam abstratamente de “comunismo”. E, para eles, atitudes comunistas eram 

visíveis, seja na mobilização dos estudantes, na passeata dos 100 mil, nas greves operárias em 

Contagem e Osasco. Nesse sentido, “a solução final – o Ato Institucional n. 5 – resulta de um 

tipo específico de “análise de conjuntura”, e não da ausência dela” (CODATO, 2004). 

Destaco um aspecto que me chamou a atenção nesse último texto. O autor busca 

explicar as tradições de autoritarismo e violência da sociedade brasileira por meio da 

influência portuguesa na formação de nosso povo e em especial de nossa elite. Assim, afirma 

ele:  

 

essa foi a lição portuguesa em todo o seu império por terras selvagens ou civilizadas, 
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que chegou, ou que ainda está, a ocupar. E nós, a classe dominante nativa, 

aprendemos a lição, tão bem quanto possível, destruindo por nossa conta os índios, 

mantendo a escravidão negra até 80 anos atrás, e mergulhando o país num sistema 

de educação adequado às condições sociais, por cuja persistência estávamos 

empenhados. (TEIXEIRA, 1968ab, grifo meu) 
 

Aquela aquiescência, contudo, permitiu suspensões aparentes do princípio de força e 

violência, que era o grande princípio social da classe ocupante portuguesa, 

transferido, naturalmente, para nós da classe nativa que lhe tomamos o lugar. 

(TEIXEIRA, 1968ab, grifo meu) 
 

 

É significativo o uso do termo “nós”, em relação à classe dominante nativa, pois afinal de 

contas, Anísio Teixeira está se colocando nesse lugar. Como se sabe, sua família é de 

políticos tradicionais na pequena cidade onde nasceu, e seu pai era fazendeiro. Nesse sentido, 

o uso da primeira pessoa do plural indica, ao mesmo tempo a consciência por parte do autor 

da sua condição e posição de classe, e de, outro, seu desejo de, como agente histórico, superar 

o que foi feito. 

Há, ainda, um texto anterior no qual Teixeira desenvolve uma discussão sobre as 

transformações demográficas do país, o A conjuntura do desenvolvimento. Como se sabe, o 

mundo inteiro nos anos 60 e 70 está passando por um processo de urbanização massiva, e nos 

países subdesenvolvidos há o fenômeno do inchaço das grandes cidades, observado pelo autor 

aqui no Brasil. Segundo ele:  

 

como a distância cultural - entre o país disperso pela vastidão territorial, sem 

maiores tradições locais, pobre e ignorante, e o país dos poucos localizados nos 

centros urbanos, sedes do poder e da modesta mas concentrada riqueza - é 

extraordinariamente grande, a ponto de constituírem duas culturas e dois países, os 

centros ‘adiantados’ vem sendo tomados de assalto, crescendo em população de 

forma a só este fato bastar para sua desorganização. (TEIXEIRA, 1968w)  
 

Essa desorganização torna, nas palavras do autor, “desesperante” a conjuntura da 

modernização do país. Segundo ele o processo brasileiro acima descrito é em parte similar ao 

ocorrido durante a industrialização europeia do século XIX. Entretanto, “os países 

colonizadores evitaram esse fenômeno [a ida da população às grandes cidades] dando 

independência política às suas colônias e fechando suas fronteiras à imigração colonial” 

(TEIXEIRA, 1968w). No caso nacional, porém, se tal atitude fosse tomada, implicaria na 

descentralização política, que, segundo o autor, é contrária à nossa época, “essencialmente 

antilocalista”. 

 O autor ainda compara o crescimento urbano do país com as invasões bárbaras na 
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Europa, do ponto de vista da desordem que geram. É preciso salientar, porém, que como 

demonstra Faria (1983) em seu artigo sobre as transformações na estrutura urbana e de 

emprego no Brasil entre os anos 50 e 80, o aumento da população urbana não agrava a 

pobreza por si – ou as “desordens” do desenvolvimento às quais Teixeira se refere. Isso 

porque há assimetrias regionais na distribuição de empregos, essa sim bastante concentrada e, 

portanto, muito mais impactante para o aumento da exclusão social.  
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3 EDUCAÇÃO, REFORMA E A FORMAÇÃO DA BOA SOCIEDADE 

 

 

No artigo Educação para o futuro, Anísio Teixeira comenta: “talvez nunca tenhamos 

vivido época em que tanto se peça a educação. Nem sempre foi assim. Muito tempo houve em 

que a educação era coisa relativamente insignificante” (TEIXEIRA 1968k). 

Por que o mundo contemporâneo exige tanta educação? Ora, como procurei 

demonstrar no capítulo anterior, a análise de Anísio Teixeira compreende o mundo de então 

como marcado pelo desenvolvimento acelerado do saber científico. Esse desenvolvimento, 

por sua vez, pode ser usado tanto para a produção da guerra como para a maior autonomia dos 

indivíduos, mas na maior parte das vezes  

 

essa profunda infiltração e incorporação dos produtos e resultados da ciência 

no mundo do senso comum não se vem fazendo de forma integrada e 

harmônica, como seria de desejar, mas, antes, sob forma desintegradora, 

produzindo o estado de confusão que caracteriza a nossa época, exatamente, 

porque não está aquela incorporação sendo acompanhada da mudança de 

atitudes, crenças e métodos intelectuais, que se faz necessária à luz dos novos 

níveis a que a ciência vem elevando a vida. Tal fato, de ordem social e não 

lógica, concorre sobremodo para que pareça "natural" a divisão, senão o 

conflito, que persiste e por alguns é até voluntariamente alimentada entre a 

lógica do senso comum e a lógica da investigação científica. (TEIXEIRA, 

apud PAGNI, 2000) 

 

Dada essa situação, a educação no mundo contemporâneo teria a função de formação 

de hábitos mentais, valores e atitudes baseados na atividade científica, isto é, no pensar por 

tentativa e erro, na capacidade de por o julgamento em suspensão e de avaliar o que fazer em 

novas situações. É esse tipo de ação que construiria a experiência democrática na escola, na 

medida em que a convivência com o outro e o novo seriam facilitadas pelos modos de pensar. 

Note-se que a necessidade de educação para esses novos valores só se dá porque a 

sociedade se transformou num sentido científico e de busca de democracia. Ou seja, para o 

pragmatismo de Teixeira, as formas educacionais devem se transformar em consonância com 

as mudanças sociais. É por isso que o autor se refere, na citação, a um desajuste entre as 

atitudes e crenças e o desenvolvimento material
23

. 

A urgência da mudança nas formas e métodos de ensinar não é, contudo, exclusiva de 

Anísio Teixeira ou dos pragmatistas. Afinal, sabe-se que as manifestações estudantis dos anos 
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 Aqui não há como não lembrar da sociologia de Costa Pinto, autor brasileiro importante da década de 1950, 

para quem o conceito de marginalidade estrutural revela exatamente o descompasso existente entre a cultura e o 

desenvolvimento econômico.  



27 

 

 

60, no Brasil e no mundo, reivindicavam dentre outras coisas a transformação e atualização da 

educação. No caso específico de nosso país, pode-se afirmar que a discussão sobre a reforma 

universitária já estava em germe desde os primeiros pareceres técnicos do Conselho Federal 

de Educação acerca da abertura de novas universidades, feitos a partir de 1962
24

. 

Nesse capítulo, examino duas grandes questões presentes nos artigos de Anísio 

Teixeira: a primeira é a reforma universitária de 1968 e a segunda são os princípios da 

educação pragmatista segundo o autor. Em relação à primeira, procuro mostrar o contexto em 

que Anísio Teixeira elabora suas críticas e proposições à reforma universitária, bem como sua 

participação nesse processo. E em relação à segunda procuro relacionar os métodos de 

educação com a defesa de uma escola voltada à democracia. 

  

 

3.1 A reforma de 1968 

 

 

Em 8 de março de 1968, Anísio Teixeira recebe a convocação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito criada com o fim de pesquisa “das reais condições em que se 

encontra o ensino superior no país”
25

. O autor apresenta seu depoimento no mês de maio, isto 

é, pouco antes de começar a escrever para a Folha de São Paulo. No longo depoimento, 

publicado na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos na edição de julho a setembro de 

1968, Teixeira analisa as condições da universidade brasileira e elabora proposições a partir 

do projeto de reforma da Universidade do Rio de Janeiro, a ser executado naquele ano. 
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 O Conselho Federal de Educação foi uma instituição criada em 1962 a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1961. Tinha como principais funções a elaboração de pareceres sobre instituições de ensino, bem 

como o reconhecimento legal destas; a sugestão de medidas para a ampliação, organização e melhoramento do 

ensino público e a elaboração de estudos e estatísticas sobre educação. Em artigo intitulado Os bastidores da 

reforma universitária de 1968, José Carlos Rothen (2008) nos mostra o papel do Conselho Federal de Educação 

na construção da reforma de 1968. Para ele, o conselho atuou entre 1962 e 1966 numa primeira fase de 

jurisprudência, que depois se normalizou pelos decretos nº 53/1966 e n. 252/1967. Nesses decretos já estavam 

presentes alguns dos elementos de mudança administrativa que iria ser proposta pelo GT da Reforma 

Universitária em julho de 1968 e aprovada como lei em novembro do mesmo ano. Lembre-se que entre 1962 e 

1968 Anísio Teixeira fez parte do Conselho, ficando, porém, afastado de suas atividades  entre 1964 e 1966. 

Segundo Saviani, mesmo quando retorna ao país Teixeira teve um espaço muito pequeno de atuação no 

Conselho desde a ditadura, apenas lhe sendo possível elaborar pareceres de rotina (SAVIANI, 2008). Ainda 

assim, é possível especular a respeito da participação do autor nesse primeiro período de “jurisprudência”, isto é, 

de por meio da criação de pareceres sobre a aprovação dos estatutos das universidades forjar um  modelo de 

universidade a ser implantado no Brasil.  
25

 TEIXEIRA, Anísio. Documentos relativos à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a estrutura do sistema 

de ensino superior do Brasil, destacando-se os depoimentos de Davi Antônio da Silva Carneiro Júnior e Anísio 

Teixeira. Brasília. Rio de Janeiro, CPDOC/FGV (AT t 1968.03.08) , 1968af. 
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A descoberta da participação de Teixeira nessa Comissão me surpreendeu, porque, 

fechada nos artigos para a Folha, acabei não dando atenção a outras possibilidades de 

participação na vida pública das quais esse autor se utilizou. Infelizmente, não consegui mais 

dados sobre como e porque a CPI foi instaurada. Entretanto, faço esse comentário lembrando 

da necessidade metodológica de buscar saber o que o autor estava fazendo enquanto escrevia. 

A respeito disso, ainda aponto mais um elemento de participação de Teixeira nos debates 

sobre a reforma: nos arquivos do CPDOC, além desses documentos da CPI, há cartas trocadas 

entre o autor e o então deputado do MDB, Josaphat Marinho
26

.  

Não é possível, contudo, superestimar a atuação de Teixeira na reforma a partir 

somente desses documentos. Mais do que isso, haveria que se relativizar tanto a posição de 

“ausência de participação” como a de “total influência” na reforma. Afinal de contas, alguns 

elementos de modernização da universidade brasileira já vinham sendo buscados desde o final 

da década de 40, como a extinção do sistema de cátedras, a pós-graduação, o regime de 

créditos etc (GERMANO, 2005). E esses elementos estavam presentes tanto nas proposições 

da UNE como na dos técnicos norte-americanos, assim como no projeto da Universidade de 

Brasília proposto por Teixeira. O que quero dizer, em suma, é que em relação a certas 

mudanças organizativas havia um consenso entre todos os matizes do espectro ideológico. O 

que muda são as questões relativas ao caráter e aos fins da universidade. 

Tanto no depoimento à CPI como nos artigos para a Folha, Anísio Teixeira começa 

seu argumento retomando a história da Universidade. Como provavelmente dispunha de mais 

espaço de fala em seu depoimento, parte da Idade Média, quando foram criadas as primeiras 

universidades, para daí prosseguir até o momento de criação de uma instituição moderna, na 

Alemanha, chamada por ele de universidade de Humboldt. A importância da universidade 

alemã se deve a três pontos: a) muito antes da “escola nova”, já se previa como uma 

instituição voltada ao aluno e à sua autonomia, porque partia do princípio da liberdade de 

ensinar e liberdade de aprender, b) não era “desinteressada”, mas antes buscava a 

profissionalização dos estudantes; c) em especial, voltava-se a produção do conhecimento, e 

não apenas à sua interpretação ou transmissão, como era no caso da universidade medieval. 

Em relação à história do ensino superior no Brasil, o autor comenta: 
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 Por exemplo, em correspondência do dia 8 de Outubro de 1968, Marinho relata a Teixeira as condições de 

trabalho do Congresso: regime de urgência para fazer emendas ao projeto do GT da Reforma, prazo até dia 16 do 

mesmo mês. Em seguida, pede sugestões ao educador baiano, que então as envia, não sem comentar da sua 

grande desconfiança em relação às possibilidades reais de mudança pela reforma. Ver ______. Correspondência 

entre Josaphat Marinho e Anísio Teixeira sobre assuntos variados. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV (AT c 

1968.03.20/1), 1968ac.  
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A tradição brasileira de ensino superior é a de tempo parcial, com professôres 

e estudantes de tempo parcial, unidos em curtos períodos diários (...). O 

segrêdo da eficiência dessa escola estava no professor, escolhido por um 

concurso público e competitivo, que requeria estudos prolongados e uma 

aptidão superior para o estudo (...) Embora o curso superior não oferecesse 

tôdas as condições práticas para a formação do estudioso (scholar), 

resumindo-se às aulas-conferência, a qualidade do professor chegava, muitas 

vêzes, a provocar o gôsto pelo estudo e alguns graduados se faziam, depois, 

especialistas e homens de alta cultura, marcados, é certo, pelo autodidatismo. 

(TEIXEIRA, 1968b) 

 

Na realidade, a universidade é uma instituição recente no país, existente apenas a 

partir da década de 1920 com a “reunião das escolas de Medicina e Engenharia e Direito em 

universidade, a Universidade do Rio de Janeiro” (TEIXEIRA, 1968b).  Em 30, foram criadas 

a Universidade de São Paulo e a do Distrito Federal (criada pelo próprio Teixeira, e extinta 

em 1939). Ainda assim, nossa universidade nunca passou de uma confederação de escolas, 

porque lhe faltava a integração entre as áreas e a modernização das condições de trabalho do 

professor e do aluno, que não deveriam ser mais de tempo parcial, mas sim integral. 

Essa necessidade de retomar a história não é por acaso. Conforme explica Clarice 

Nunes, a filosofia pragmatista de Dewey fez com que Anísio sempre realizasse o contínuo 

esforço de “reconciliação e reajustamento entre a tradição e o conhecimento científico, entre 

as bases culturais do passado e o presente”. Essa reintegração seria possível por meio de “uma 

crítica capaz de distinguir, selecionar, pôr em relevo elementos fundamentais do momento 

histórico vivido”. (NUNES, 2010) 

Ora, e em que consistiria o reajuste entre o velho e o novo na nossa tradição 

universitária? Segundo Teixeira, ao observar os 160 anos de história do ensino superior no 

Brasil, seria visível a transformação de uma cultura literária para uma cultura científica. Essa 

mudança não foi homogênea, porque não se construiu a universidade integrada, mas antes 

uma multiplicidade de escolas. Entretanto, nas escolas de Medicina, essa transformação é 

visível e formidável:  

 

Essas escolas constituem o que há de mais significativo no desenvolvimento 

da cultura brasileira. São as grandes escolas modernas da vida brasileira: 

efetuaram a transformação do tipo de saber existente para o tipo experimental 

e científico, transformaram os métodos para o ensino do nôvo saber, 

montaram os laboratórios e biotérios para a experimentação científica, 

desenvolveram a pesquisa desinteressada e aplicada e formaram um corpo de 

cientistas e profissionais que ombreia, à vontade, com os corpos de cientistas 

e profissionais dos países avançados e desenvolveram na saúde pública e nos 

hospitais uma prática da medicina de alta competência e de teor científico do 

mais alto padrão. Nessas escolas está o modêlo para a transformação da 

universidade brasileira. (TEIXEIRA, 1968b) 
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No artigo intitulado Modelo para a reforma da Universidade, de 8 de junho de 1968,  

Teixeira conclui afirmando que “a lição que nos dá a medicina nacional é a de que não são 

mudanças formais de estrutura que nos irão dar a ciência de que precisamos, mas mudanças 

de mentalidade, de atitudes, aceitação do método científico” (TEIXEIRA, 1968b). Esse 

comentário sem dúvida é uma voz crítica em relação às proposições do grupo de trabalho da 

reforma universitária, senão à própria forma do governo brasileiro de lidar com a mudança 

social, sempre a encarando como uma questão de decretos ou leis.  

Em seu depoimento à CPI, Teixeira expressa seu ceticismo dizendo que os planos de 

reestrutura da universidade “constituem uma revolução, sem dúvida, mas no gênero de 

declarações e afirmações revolucionárias.” (TEIXEIRA, 1968af, grifos no original). Ao 

longo do ano, conforme também iria avançando o projeto da reforma, a desconfiança do 

educador baiano aumenta ainda mais. Em carta de 13 de outubro de 1968 a Josaphat Marinho 

escreve: 

 

Quero chamar a sua atenção para a minha grande divergência com todo esse 

repentino reformismo. Lembre-se que a Lei de Diretrizes e Bases levou mais 

de 12 ou 13 anos para ser votada e agora vem esse turbilhão de reformas em 

40 dias. Teria realmente mudado o Brasil? Deseja realmente reformar-se? 

Nada disto. Tudo é mantido: há apenas re-arrumação ou racionalização, como 

hoje dizem, dos serviços. (TEIXEIRA, 1968ac). 

 

Essa questão do caráter da reforma, segundo a visão de Teixeira, logo será retomada. 

No momento, atento para outra questão importante, considerando a necessidade de analisar, 

para além do texto do autor, a matriz social mais ampla (SKINNER, 1996) com a qual ele 

discute. De fato, a literatura demonstra o enorme campo de tensões e conflitos que foi o ano 

de 1968, desde o seu início, culminando com o Ato Institucional nº 5 em dezembro.  

Como procurei afirmar acima, o debate sobre a reforma universitária é de longa data. 

No período militar, pode-se identificar as primeiras tentativas de mudança a partir dos 

decretos-lei 53/66 e 252/67. O decreto-lei de 1967 na verdade consagra os princípios fixados 

no anterior, servindo apenas para estabelecer as normas complementares a seus dispositivos 

(basicamente: funcionamento dos departamentos, separação das áreas da universidade, 

instituição de dois ciclos de estudo – básico e profissional, alteração da organização 

administrativa com a criação dos setores, órgãos colegiados e unidades universitárias e 

regulamentação da extensão universitária). 

No final do ano de 1967 institui-se a Comissão Meira Mattos, responsável pela 

elaboração de sugestões e exame da situação educacional e estudantil no país. Uma das 
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conclusões do Relatório era a forte presença da esquerda no movimento estudantil, o que 

levou a conclusão da necessidade de reforçar a disciplina e a ordem no âmbito universitário 

(GERMANO, 2005).  Essa conclusão, obviamente, bastante agitação e crítica por parte de 

estudantes da esquerda. 

De fato, o ano seguinte inicia com manifestações estudantis. Em 9 de janeiro ocorre a 

primeira passeata do ano, a dos estudantes do restaurante Calabouço no Rio de Janeiro. Em 

março, com a invasão da polícia no restaurante, morre o secundarista Edson Luís, o que causa 

uma comoção tão grande que no dia seguinte 60 mil pessoas comparecem ao sepultamento 

desse estudante (GERMANO, 2005).  

 Do que pude averiguar, a primeira manifestação pública de Teixeira acerca da 

reforma da Universidade é de maio de 1968, no contexto da Comissão Parlamentar de 

Inquérito já citada nesse texto. Como se sabe, o dia primeiro daquele mês ficou marcado com 

as manifestações operárias em São Paulo, na Praça da Sé, contando com vaias e críticas aos 

sindicalistas solidários com o governo de Abreu Sodré e com a ditadura de modo geral. Ainda 

que não comente a respeito do movimento operário, não se pode dizer que Teixeira estava 

totalmente a parte das movimentações que varriam o país. Em seu depoimento à CPI, afirma 

ele, descrevendo os estudantes universitários brasileiros: 

 

Fora das salas de aula, só por exceção há espaço físico para os alunos 

estarem. Há, entretanto, pequenos locais cedidos aos diretórios de estudantes. 

Os estudantes que freqüentam essas salas são estudantes ativistas, devotados 

de algum modo às filigranas da existência comunitária dos alunos, 

constituindo núcleos reduzidos, que, com o vazio da vida escolar, se tornam 

fàcilmente estudantes políticos no sentido melhor possível do têrmo. São os 

estudantes de sentimento público, sensíveis às dificuldades do próprio grupo 

e às dificuldades gerais do povo brasileiro. Serão, talvez, os únicos 

estudantes, senão de tempo integral, de devotamento integral, os que levam a 

sério a vida estudantil e a responsabilidade social de seu grupo (TEIXEIRA, 

1968af, grifos meus) 

 

Nos meses seguintes a maio só cresciam as passeatas de estudantes e ocupações de 

universidades, e não é à toa que em 2 de julho daquele ano o governo militar rapidamente 

monte um Grupo de Trabalho para discutir a questão da reforma universitária. A intenção era 

“acalmar” os protestos estudantis do mês anterior, de que foram exemplo a “Sexta Feira 

Sangrenta” (22 de junho) e a Passeata dos Cem Mil (26 de junho). 

Julho foi um mês de ocupações em diversas universidades do país. E, no caso dos 

artigos de Anísio Teixeira, foi o mês em que o autor publicou uma sequência de críticas e 
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sugestões à reforma universitária em nosso país, nos dias 13, 17, 20 e 23.
27

 Interessante notar 

que a Folha de São Paulo como jornal buscava manter-se sempre numa posição de 

“neutralidade” em relação aos acontecimentos. Na coluna “Nossa opinião” que geralmente 

fica na mesma página dos artigos como os de Teixeira, é possível ver comentários como esse, 

do dia 06 de Julho, dia no qual a manchete é sobre a proibição de novas manifestações: 

 

Instalou-se agora pelo menos, segundo tudo indica, uma trégua oportuna, que 

pode ser útil para todos, governantes e governados. Já se terá compreendido 

que o país não suporta continuar por muito tempo nessa situação de 

intermitentes ameaças não só à ordem pública como à estabilidade das 

instituições. Fez bem o governo em negar permissão para novas passeatas de 

estudantes, da mesma forma que agiu bem ao permitir as que recentemente se 

realizaram
28

. 

 

Outro exemplo é do dia 11 de julho, relativo também as manifestações de estudantes e 

dos “atos de terrorismo”. Diante do exame do Conselho Nacional de Segurança a respeito da 

“crise” instalada com as agitações, a Folha argumenta que 

 

Os radicais de esquerda (...) que insistem em provocar agitação, desvirtuando 

legítimos movimentos reivindicatórios, ou que enveredam pela senda do 

terrorismo, sabem com toda a certeza que não podem derrubar o governo e 

tomar conta do poder. Preferem pois desafiar e provocar, na expectativa de 

que as autoridades renunciem aos seus compromissos democráticos e optem 

por um regime de força em desacordo com as melhores tradições e aspirações 

nacionais. É nesse ponto que se confundem com os radicais de direita, 

igualmente partidários de regimes fortes, mas por outras razões, entre elas a 

falta de confiança na capacidade de o povo brasileiro autodeterminar-se.
29

 

 

Nos artigos do mês de Julho, Teixeira inicia suas críticas se perguntando porque o desejo 

estudantil por maior participação é tão incômodo, já que na educação moderna o central 

deveria ser o aluno. Segundo ele, a crescente impessoalização da universidade, o aumento das 

matrículas, o maior desenvolvimento e especialização dos estudos e a distribuição do ensino 

superior em níveis dificultavam a aproximação entre professores e alunos, bem como a 

participação estudantil. No entanto, a inquietação dos estudantes era por ele considerada “um 

dos mais promissores movimentos dos nossos incertos tempos” (TEIXEIRA, 1968g). 

No artigo A universidade e o estudante, publicado no livro Educação no Brasil como o 

nome de A universidade e a sua missão, Teixeira elenca as quatro funções da universidade:  

                                                           
27

 Todos esses artigos, bem como o de 08 de junho e o de 31 de agosto, também tratando da reforma 

universitária, foram republicados no livro Educação no Brasil, de 1969. No meu entendimento, essas 

republicações representam a necessidade do autor de manter certas ideias em circulação, por meio dos recursos 

que tinha a disposição – no caso, a sua participação na Companhia Editora Nacional. 
28

 Ver: Trégua. Folha de São Paulo, São Paulo, nº14265, p. 4, 06 de julho 1968. 
29

 Ver: Extremos que se tocam. Folha de São Paulo, São Paulo, nº14270, p. 4, 11 de julho 1968. 
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a) Formar profissionais. Nesse quesito, a universidade brasileira vem seguindo bem; e na 

verdade a profissionalização sempre foi visada em nosso ensino superior; 

b)  Atuar no alargamento da mente humana pela difusão da vontade de busca pelo saber, 

de prolongamento da visão, ampliação da imaginação. Para Teixeira, todas as 

universidades cumprem essa função;  

c) Desenvolver o saber humano, por meio da pesquisa e da descoberta de novos 

conhecimentos; 

d)  Transmitir e criar uma cultura comum.  

 

É nessa última função que a universidade brasileira mais falhou. Já em seu depoimento 

para a CPI, Teixeira dizia:  

 

(...) tínhamos duas alienações no ensino superior. A primeira grande alienação é que o 

ensino, voltado para o passado e sôbre o passado, nos levava ao desdém pelo presente. 

A segunda alienação é que tôda a cultura transmitida era cultura européia. 

Recebíamos ou a cultura do passado, ou a cultura européia. E nisto tudo o Brasil era o 

esquecido. A classe culta brasileira refletia mais a Europa e o passado do que o 

próprio Brasil: estávamos muito mais inseridos na verdadeira cultura ocidental e até 

na antiga - latina e grega - do que em nossa própria cultura. (TEIXEIRA, 1968af, 

grifos meus) 

 

Assim, a preocupação de Teixeira é que a universidade brasileira seja responsável por 

criar a cultura brasileira, e, ao mesmo tempo, estudar e se interessar pelos problemas 

nacionais. E para realizar esses objetivos, a universidade deveria se voltar à pesquisa. Apenas 

estudando o que é de fato a sociedade brasileira é que a universidade poderia transmitir, criar 

e difundir a nossa cultura. Por isso, “tôdas as vêzes que eu estiver dando uma cultura que não 

foi elaborada nacionalmente para ser ensinada, estarei prestando informações: não 

proporcionando educação.” (TEIXEIRA, 1968af). O ensino no Brasil estava se dando de 

forma universal, mas não nacional. As ideias, assim, serviam como meros adornos ao 

intelecto, e não como forças para a atuação na sociedade. Em seu depoimento na CPI, 

Teixeira dá o exemplo da nossa democracia:  

 

Nossa luta pela democracia parece-me profundamente expressiva. No Brasil, 

não falta informação democrática, não falta quem exponha a democracia com 

a maior clareza. Por que, então, não funciona essa democracia? Porque uma 

coisa é têrmos idéias na cabeça; outra coisa são essas idéias se refletirem em 

nossas cabeças. É absolutamente necessário que a educação seja uma 

implantação de uma cultura geral na sociedade; não um acréscimo, não um 

ornamento, não um processo informativo. Só conseguiremos transmitir a 

educação, quando transformamos as nossas instituições culturais em 

instituições realmente embebidas no solo brasileiro, na terra brasileira, na 
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forma de pensar brasileira, no modo de pensar brasileiro. (TEIXEIRA, 

1968af) 

 

Para o autor, é na pós graduação que se realizaria essa grande função da universidade, 

de pesquisa, estudo e transmissão da cultura nacional (TEIXEIRA, 1968i). Isso porque esse 

nível mais alto de ensino superior se dedicaria exclusivamente à pesquisa. Além disso, a 

abertura de programas de pós graduação nas melhores universidades contribuiria para manter 

os padrões do ensino superior, ameaçados com o crescimento da quantidade de universidades 

sem qualidade. 

A expansão de instituições de ensino superior é bastante criticada por Teixeira. 

Segundo ele, a ideia de “liberdade de ensino” prevista na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação foi interpretada “tornando o direito de abrir escolas um direito individual e, na 

esfera pública, a política – realmente incrível! – de que expande-se o ensino pela criação de 

outra escola, e não pelo crescimento da escola existente” (TEIXEIRA, 1968h). Assim, com a 

permissão para a criação de cada vez mais instituições “não se responde ao desejo de 

expansão, enganando esse desejo” (TEIXEIRA, 1968h).
30

 

Para remediar essa situação, Teixeira via três sugestões:  

a) a criação de exames de Estado ou das organizações profissionais, tornando o 

diploma mera presunção de saber; 

b) maior financiamento para a educação, criando-se a consciência de que “ensino, 

como a agricultura, a indústria, o comércio, é atividade que tem seus custos implacáveis e 

irredutíveis, e só cresce se progredirem os recursos que lhe forem aplicados” (TEIXEIRA, 

1968i). Essa segunda medida pode ser vista como uma crítica às proposições oficiais da 

reforma. Observando retrospectivamente, sabe-se que a lógica da Reforma de 1968 foi a da 

“expansão com contenção”, isto é, permissão para a ampliação das instituições superiores por 

meio da iniciativa privada, porque na pública não haveria recursos suficientes. Entretanto, 

como lembra Germano (2005, p. 128), “a um Estado diretamente envolvido na expansão da 

base material necessária à produção capitalista – e esta é sua prioridade (...) -, torna-se lícito 

afirmar que existe falta de recursos para a educação”. 

                                                           
30

 Uma questão inquietante para mim foi ter notado a ausência, nos artigos de modo geral, da clássica crítica de 

Anísio Teixeira em relação ao sistema educacional do país: a questão escola pública x escola privada. Como se 

sabe, o autor foi um grande defensor do ensino público, entendendo-o como elemento de integração social, em 

oposição ao ensino privado, que geraria discriminação social (TEIXEIRA, 1960). A partir da política 

educacional da ditadura militar o ensino privado cresce velozmente, ficando o público com significativa redução 

de qualidade devido a redução nos recursos. Apesar da ausência de defesa da escola pública nesses artigos, 

percebo que talvez essa crítica à “liberdade” de ensino seja, indiretamente, uma crítica à expansão do ensino 

privado. 
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c) Reestruturação do ensino com maior profissionalização e a criação da pós 

graduação. 

Saliento, mais uma vez a desconfiança de Teixeira em relação a como a reforma vinha 

sendo feita. Para ele, ela não passava de uma mudança de nomes. Em carta de 13 de outubro a 

Josaphat Marinho, diz ele que se não forem transformadas as condições de trabalho dos 

professores e, por consequência, a forma de ensino, nada vai mudar. (TEIXEIRA, 1968ac). 

Especificamente o artigo A universidade em massa? trata dessa questão. Incomoda o 

autor o fato de o Grupo de Trabalho que estava coordenando a reforma propusesse a 

universidade como o espaço, por excelência, do ensino superior, apenas permitindo-se 

excepcionalmente as faculdades isoladas. Ora, afirma o autor, a tradição brasileira não é a da 

universidade, mas a das escolas isoladas. O que teria acontecido para que de repente ocorresse 

“como que uma crise de ‘conversão religiosa’ em que a velha e persistente hostilidade faz-se 

abruptamente adesão incoercível e entusiástica” (TEIXEIRA, 1968o)? 

Ele procura explicar associando tal ambição ao “velho hábito nacional do 8 ou 80... 

tendência nacional à miragem, ou, então, da tendência à transformação da realidade por atos 

declaratórios” (TEIXEIRA, 1968o), que, como afirma Skidmore (1988), é atitude 

paradigmática de nosso elitismo. Indo mais longe na crítica, Teixeira diz: “Quando [o país] se 

vai encaminhando para cinco séculos de vida, faz-se, subitamente, criança e mergulha em 

plena fantasia. Ou tudo será apenas a dificuldade de aceitar-se a diversidade e o pluralismo da 

sociedade democrática contemporânea?” (TEIXEIRA, 1968o). Essa frase é significativa 

porque representa essa crítica à política nacional de mudanças bruscas, por decreto, apenas 

para seguir-se um modelo inventado, à revelia das tradições nacionais e das possibilidades 

materiais.  

De maneira não muito distinta, Teixeira finaliza o seu depoimento à CPI afirmando 

que se a reforma prometia transformar a universidade, ele não conseguia ver isso ocorrer. E 

arremata: 

 

Sr. Presidente, existe um grande especialista, Professor Hard, que costuma 

dizer que há três formas de manejar o ensino. A primeira é o plano com todos 

os dados necessários, que permitam um planejamento pelo menos pertinente 

e eficiente. A segunda é o planejamento de etapas, por homens de certa 

intuição, de certo julgamento, que consigam fazer planos artificiais. E a 

terceira é um plano profundamente pernóstico, cheio das maiores 

complicações matemáticas possíveis, porque não tem por fim senão ser 

publicado num livro, pois não será jamais executado. (TEIXEIRA, 1968af) 
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3.2 Sociedade, educação e democracia 

 

  

Um dos conceitos fundamentais do pragmatismo é a ideia de experiência. Com efeito, 

a educação nada mais é senão a formação de hábitos mentais, valores e atitudes resultantes de 

determinado tipo de experiência. Nesse sentido, a escola não deve ser um espaço separado, 

autônomo do resto da sociedade, mas antes a reprodução exata do que é essa sociedade, e do 

que é a vida em coletividade. É por meio da vivência na escola que a criança aprenderia a 

viver em sociedade. 

A educação nova exige a utilização de métodos “ativos” justamente porque eles 

remetem ao aprendizado individual e à ação. Em outras palavras, o foco da atividade 

educativa já não é mais o professor, e sim o aluno e seu interesse. Voltar-se ao aluno é uma 

necessidade de possibilitar educação não apenas para todos, mas antes para “cada um”.  Qual 

a diferença? Ora, a educação para cada um exige consideração pelos desejos e habilidades 

individuais, e não por classificações a priori por meio de exames de inteligência. A educação 

voltada a cada um nega a homogeneização e a padronização, nega o modelo educacional 

inspirado na fábrica. Afinal, como diz Teixeira, 

 

Tenho, para mim, que muito do mal estar da juventude em relação à escola e à 

universidade provém de se haver estendido à educação os métodos organizatórios de 

produção industrial, fazendo da mais pessoal das atividades também uma atividade 

impessoal e organizada em esteiras de produção., fundamentalmente mecanizadas, 

para grandes multidões. Sem falar na introdução de processos de classificação à 

priori, de tipos de inteligência ou de aptidão, pelo qual a organização determina as 

bitolas e linhas em que pode o indivíduo correr, que são os tipos de cursos, 

currículos, programas e carreiras. (TEIXEIRA, 1968g; grifo no original). 

 

A efetivação desse novo método de educação exige uma nova postura de professores, 

administradores e planejadores educacionais. Mergulhados na civilização de massa, esses 

trabalhadores só pensam em termos de “estatísticas e informações coletivas relativas aos 

grupos e massas de alunos (...) passando os alunos a constituírem categorias como a dos 

corpos no mundo da física” (TEIXEIRA, 1968p).  Contudo, o professor deve atuar como o faz 

o médico. E isso em dois sentidos: o de formar uma individualidade (em analogia, o problema 

do médico clínico é tratar o doente, não a doença) e o de atuar, intervir numa realidade a 

partir dos conhecimentos adquiridos em sua formação. Afinal, no caso do médico,  

 

toda a ciência abstrata e empírica filtra-se pela sua mente, pelo seu coração e 

suas mãos para uma ação inteligente e eficaz sobre aquele caso concreto, que 
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é físico, químico, fisiológico, histórico, psicológico, social e individual. Não 

há exemplo mais rico para indicar o que significa aplicar a ciência ao homem 

[sic] (TEIXEIRA, 1968p).  

  

Teixeira não nega, porém, a importância das tecnologias criadas na sociedade de 

massa. Para ele, aliás, com os meios de comunicação de massa o educador passará ao papel de 

“estimulador e assessor do estudante... orientando-o em meio às dificuldades da aquisição das 

estruturas básicas do conhecimento científico” (TEIXEIRA, 1968s). Complementa ainda 

dizendo que “mais do que o conteúdo do conhecimento em permanente expansão, cabe-lhe, 

com efeito, ensinar ao jovem aprendiz a aprender os métodos de pensar da ciências físico-

matemáticas, biológicas e sociais, a fim de habilitá-lo a fazer de toda a sua vida uma vida de 

instrução e estudos” (TEIXEIRA, 1968s). 

Compreensível, pois, num mundo de permanente revolução e expansão dos 

conhecimentos, que o jovem se veja obrigado a ser um eterno estudante. Essa grande 

mudança no saber, entendida como a marca do mundo moderno para Teixeira, teve impacto 

inclusive na relação entre professores e alunos. Assim, “o ensino não é mais a velha e 

tranqüila e autoritária relação entre os que sabem e os que não sabem”, mas antes “a relação é 

entre um aprendiz e outro aprendiz” (TEIXEIRA, 1968k). O “aprendiz” professor deve 

ensinar ao seu aluno, sobretudo, “o modo e a razão pelos quais se chegou ao saber e ao 

sentido desse saber” (TEIXEIRA, 1968k). Em outras palavras, deve chegar às estruturas de 

um saber, à linguagem desse saber, que nada mais é senão um conjunto de regras a partir das 

quais determinada área de conhecimento evoluiu (podendo ela ser a física, a química, a 

matemática ou qualquer outra).  

O hoje famoso aprender a aprender
31

 não consistia, para Anísio Teixeira, numa 

rejeição ao conteúdo, focando-se apenas na forma. Afinal de contas, sabe-se e todas as críticas 

do autor aos currículos das escolas brasileiras, demasiado voltados aos saberes humanísticos 

clássicos (latim, grego etc) e pouco voltados ao saber científico
32

. Ao contrário, a atenção 

dada ao processo de aprendizagem refere-se à questão da autonomia do educando. Com 

efeito, se o aluno compreende a estrutura por trás de determinada forma de conhecimento, ele 

                                                           
31

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do MEC levantam, na introdução, os quatro pilares para a educação 

elaborados pela Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, dentre os quais se destaca o aprender 

a conhecer, também conhecido como aprender a aprender.  
32

 Inúmeros exemplos de artigos do autor discutem o tema de como a educação no Brasil foi sempre dividida 

entre pobres e ricos, entre educação profissional e educação livresca e acadêmica. Um exemplo bastante crítico 

dessa separação pode ser encontrado em: TEIXEIRA, Anísio. Padrões brasileiros de educação (escolar) e 

cultura. In: ______. A educação e a crise brasileira. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1956. 
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é capaz de acompanhar o desenvolvimento daquele saber por conta própria, à medida que for 

desenvolvendo seus próprios interesses. 

A transformação dos saberes revolucionada pelo conhecimento científico altera 

inclusive a própria ideia do que seja aprendizagem. Como afirma o próprio Teixeira em um 

livro sobre o método da educação progressiva
33

, “aprender significou durante muito tempo 

simples memorização de fórmulas obtidas pelos adultos”, mas hoje,  “aprender é alguma coisa 

mais.  (...) aprender significa ganhar um modo de agir.  (...) aprendemos, quando assimilamos 

uma coisa de tal jeito que, chegado o momento oportuno, sabemos agir de acôrdo com o 

aprendido. (TEIXEIRA, 1968ag) 

Considerando que para Teixeira a escola deve ser a reprodução da vida em sociedade, 

não é difícil compreender porque a grande questão que perpassa muitos de seus artigos na 

Folha, e em especial aqueles voltados ao tema da educação, é do aprendizado voltado à 

formação da vida democrática. Ou, nos termos do autor, voltado à arte de Viver e Conviver, à 

busca da boa sociedade, a arte de gozar a vida. No artigo Educação para cada um, afirma 

ele: 

 

O nosso problema não é o da conquista do espaço, mas o da conquista da 

vida perfeita, harmoniosa e feliz para cada um. A grande época em que 

devemos entrar, após esse relativo avanço da indústria, que marca, em nosso 

tempo, a história do Homo Faber, que sucedeu o Homo Sapiens seria a do 

Homo Felix, cuja obra seria a da educação do homem e a da construção da 

boa sociedade. (TEIXEIRA, 1968p, grifos no original) 

 

Em sua última conferência em vida, pronunciada em 1970 para os estudantes do curso 

de Teoria e Prática de Microfilmagem do Instituto de Documentação da Fundação Getúlio 

Vargas, Teixeira trata do sugestivo tema Cultura e Tecnologia. Para ele, uma das grandes 

questões da vida moderna seria a de lidar com “o perigo de estarem as tecnologias limitando, 

se não destruindo, a inerente natureza transcendente e crítica do pensamento humano.” 

(TEIXEIRA, 1971). Na verdade, a grande questão é que a ciência se tornara apenas estudiosa 

dos meios de vida, ficando os fins perdidos. Segundo o autor, era tarefa urgente da filosofia 

retomar o estudo dos fins, e, assim, controlar o uso das tecnologias. Afirma ele: 

 

...a filosofia, dentro do processo de especialização que obceca o nosso tempo, 

fêz-se também especialidade altamente técnica a estudar uma realidade 

superior (o ser em si), ou o conhecimento em si, ou a lógica formal em seus 
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 Em 1968, Anísio Teixeira republica o livro Educação progressiva: uma introdução à filosofia da educação, 

de 1934, sob o título de Pequena introdução à filosofia da educação: a escola progressiva ou a transformação 

da escola. 
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aspectos mais delicados e sutis. Tudo isto é essencialmente importante, mas 

há que fazê-la voltar às suas origens, metafísicas, digamos o têrmo, no 

sentido literal de "além da física", a fim de novamente ser a "mestra da 

compreensão da vida", da "arte de viver", a despeito da extrema 

complexidade do mundo criado pela ciência. Para isto, não irá afastar-se da 

ciência, mas fazer-se a estudiosa dos usos da ciência e dos valôres 

humanos, das "causas finais", e estudá-las dentro do próprio método 

científico, como se procedeu com a matemática, também de raízes 

filosóficas, a fim de nos oferecer os decálogos do comportamento e da 

sociedade humanos, da "arte de viver". (TEIXEIRA, 1971, grifos meus) 

 

Essa noção de que a filosofia seria uma espécie de teoria geral da educação, porque 

ela, no limite, estudaria como formar os melhores hábitos mentais e morais em relação às 

dificuldades da vida social contemporânea, advém de John Dewey. Da mesma forma, vem do 

mestre norte-americano a urgência de a filosofia se tornar uma espécie de “ciência da moral” 

atual. A ausência de um tipo de sábio se debruçando sobre essas questões é vista como um 

problema angustiante para Teixeira, pois, como ele mesmo diz, se a ciência quer construir a 

bomba atômica, seu problema é de como fazê-lo, independente do uso a ela atribuído.  

Ainda que as tecnologias possam ser usadas sem nenhum tipo de critério moral, 

Teixeira as vê como possibilidade de acesso democrático ao conhecimento. Na conferência 

sobre Cultura e Tecnologia citada acima, Teixeira afirma que a cultura não é senão “esfôrço 

do homem [sic] para ganhar o contrôle do processo de vida e desenvolvimento em que o 

lançaram as tecnologias, ou seja, as extensões de seus sentidos, podêres e faculdades.” 

(TEIXEIRA, 1971). Assim, a educação consistiria na possibilidade de todas as pessoas 

adquirirem, conscientemente, mais cultura, isto é, maior capacidade de uso das tecnologias 

para fins específicos. No caso, o autor acredita fortemente que meios de comunicação como o 

rádio, a televisão, o vídeo cassete ou o microfilme, poderiam garantir a qualquer indivíduo o 

acesso ao conhecimento a respeito de qualquer coisa, lugar ou povo. Nesse sentido, o uso dos 

meios de comunicação poderia contribuir para a maior democratização do conhecimento. 

Para concluir esse capítulo, quero fazer duas últimas considerações. Primeiramente, 

retomo ao leitor as características principais do pragmatismo que elenquei: construir a 

liberdade e autonomia no aprendizado, focar na individualidade, e, finalmente, a maior 

preocupação de todas, a de formar pessoas capazes de conviver com o outro.  

Intencionalmente, pensei em elementos capazes de superar a memória criada sobre a 

Escola Nova, segundo a qual esta seria apenas mera “ideologia liberal” sem nenhum conteúdo 

crítico. Essa visão consolidou-se a partir das críticas de Dermeval Saviani em Escola e 

democracia, livro no qual o autor associa a pedagogia nova com a hegemonia burguesa no 

Brasil. Entretanto, Saviani não compreende o liberalismo como um termo em disputa, como 
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passível de ser apropriado por diversas perspectivas políticas. Ao contrário, mesmo 

identificando Anísio Teixeira como um defensor da democracia, ele logo o insere na mesma 

“caixa” fechada dos “liberais”, ignorando as diferentes visões políticas que esse termo pode 

englobar.  (SAVIANI, 2008) 

Obviamente, não é à toa que a crítica à Escola Nova se dá durante a década de 1980, 

período de redemocratização do país. Aquele momento histórico exigia a revisão e 

desconstrução do que havia sido produzido até então, animado pela possibilidade de, 

finalmente, forjar uma república democrática. Entretanto hoje é necessária uma revisão dessa 

“memória” fixada por Saviani (BRANDÃO, 1999), buscando-se novas leituras e 

interpretações, a partir das especificidades do pensamento de cada intelectual componente 

dessa movimento. Ora, conforme procurei demonstrar, a grande questão, para Anísio 

Teixeira, é de como construir uma escola voltada à liberdade e à formação de hábitos 

democráticos. Seu pragmatismo não é nem nunca foi mera conformação ao ambiente social, 

exigindo mudança e participação: 

 

Acho que se pode voltar ao senso de comunidade, em que a participação se 

possa fazer não somente significativa mas fácil. Acho que, com o aumento 

considerável de educação, pode-se tornar o indivíduo capaz de perceber 

organizações complexas e de aprender os meios de sobre ela atuar pela sua 

crítica, pelo seu julgamento, e pela sua participação (TEIXEIRA, 1968c) 

 

Cabe dar ao cidadão do nosso tempo a weltanschauung da cultura 

contemporânea (...) [para que ele seja] um homem comum empenhado em 

compreender e em agir cada vez mais lucidamente e mais eficientemente em 

sua ocupação e em sua vida global, pois cumpre sentir-se responsável pela 

sua sociedade (TEIXEIRA, 1968s) 

 

Assim, a educação para Teixeira deve se encaminhar para questões de como conviver 

coletivamente. No capítulo em que discutirei os fundamentos filosóficos de Teixeira, mostro 

que “democracia” para ele não é uma forma política fechada e a-histórica, mas uma eterna 

construção, uma eterna vigilância das ações individuais e coletivas. Por isso, o aprendizado 

democrático não pode ser de mera adaptação, mas também crítica para a mudança e o 

aperfeiçoamento. 

A segunda consideração se refere ao caráter desses artigos. A grande questão que perpassa 

a todos eles – desde os mais filosóficos aos mais educacionais, passando pela análise de 

conjuntura – é como pensar e produzir os fins do mundo contemporâneo. Ou, em outros 

termos, o autor reflete sobre a necessidade de um rumo democrático ao desenvolvimento da 

ciência e à vida social de modo geral. Por isso, não há artigos discutindo métodos 
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educacionais strictu sensu, porque o grande problema é de como formar, por meio da 

educação, uma sociedade democrática. Indo mais além, a ausência de uma discussão mais 

strictu sensu sobre educação talvez revele uma dúvida de Teixeira quanto as possibilidades de 

instauração da democracia no Brasil por meio da escola, na década de 60. Antes de seguir 

nessa especulação, porém, seguirei discutindo, no capítulo seguinte, a compreensão de 

Teixeira a respeito da democracia e da liberdade.  
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4 OS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO DE ANÍSIO TEIXEIRA 

 

 

Na organização inicial do texto dessa monografia, eu havia pensado em inserir esse 

capítulo por primeiro. Afinal de contas, pensava eu ser necessário antes identificar e examinar 

os “valores” a partir dos quais Anísio Teixeira embasa sua visão de mundo, para dar “sentido” 

aos outros capítulos, de caráter mais analítico. Entretanto, ao longo de minha escrita, fui 

percebendo como a discussão sobre democracia é central para o autor a ponto de estar 

presente em todos os “temas” de artigos. Assim, decidi colocar essa discussão por último, 

como o ápice do meu trabalho. 

Observe-se, antes de mais nada, a diversidade de classificações a que Anísio Teixeira já 

foi sujeito, para definir-se sua perspectiva política. Com efeito, desde o lançamento público de 

sua posição intelectual, com o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova
34

, até os dias de hoje, 

Anísio Teixeira já foi considerado um renovador, uma das mentes mais brilhantes da 

educação brasileira, um progressista; mas também um representante do pensamento burguês, 

um comunista, um “liberal”. Talvez, a melhor definição venha dele próprio: “um eterno 

estudante... um impertinente herético, sem ortodoxia de espécie alguma e, portanto, sem ainda 

poder ‘ensinar’” (TEIXEIRA, 1968d) 

De fato, Teixeira foi um pensador livre. E, como tal, não podia “ensinar” (no sentido de 

doutrinar) ninguém, mas apenas propor reflexões a partir de suas inquietações intelectuais e 

políticas. A despeito da pluralidade de seu pensamento, porém, é possível compreendê-lo – e 

provavelmente ele também se via dessa maneira - como um intelectual e homem de ação 

(MANNHEIM, 1968), isto é, como um pensador ativo e um gestor público engajado, cujas 

ideias podem ser sociologicamente inteligíveis. 

Nesse sentido, busquei pensar nos termos chave (SKINNER, 1996) que permitissem, 

primeiramente, identificar os valores a partir dos quais Teixeira analisa a conjuntura da sua 

época e desenvolve seu projeto de sociedade, de modo a “localizá-lo” no espectro político. É 

assim que nesse capítulo examinei as noções de liberdade, conhecimento, individualidade, 

igualdade e o modo como são atrelados à democracia. 

                                                           
34

O Manifesto dos Pioneiros foi um documento importante na história da educação brasileira. Resultou ele de 

uma resolução da IV Conferencia Nacional de Educação (dada entre os dias 13 a 20 de dezembro de 1931), 

promovida pela Associação Brasileira de Educação (ABE), e basicamente consistia em críticas ao ensino 

tradicional e propostas educacionais chamadas “novas”, resumidas nos seguintes itens: defesa da escola pública, 

financiada pelo Estado; ensino laico; escola como meio de democratização social; foco na aprendizagem e no 

aluno, e não no professor e no ensino.   
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Tentei - com a análise do sentido desses termos para a perspectiva do autor - pensar a 

categorização de seu pensamento como um problema a ser solucionado e não um dado. 

Obviamente, sabe-se da proximidade de Teixeira com o liberalismo pragmatista do norte-

americano John Dewey. Entretanto, a visão que se tem do liberalismo e do pragmatismo são 

igualmente problemáticas: “liberal” e “pragmatista”, bem como “escolanovista”, são termos 

utilizados para definir tantos intelectuais diferentes que acabam por se tornar conceitos vazios. 

Assim, busquei cotejar os artigos de Teixeira com a publicação Liberalismo, liberdade e 

cultura
35

, de John Dewey. Esse livro é uma coletânea organizada por pelo próprio Teixeira, 

publicada em 1970 e também traduzida pelo mesmo autor. Ela é composta de dois livros de 

Dewey, Liberalism and social action (1935) e Freedom and Culture (1939).  A comparação 

com esse livro é valiosa não apenas porque trata-se de uma coletânea organizada e prefaciada 

pelo próprio autor aqui analisado, mas sobretudo pelo motivo de publicação desses livros. 

Numa carta de 19 de junho de 1970, ao seu amigo, o então deputado Josaphat Marinho, 

Teixeira lhe diz que envia uma cópia do livro porque nele Dewey trata do fascismo, e 

responde aos que acreditavam que “isso nunca ocorreria” nos Estados Unidos. Ora, afirma 

Teixeira, o fascismo “podia e ainda pode” ocorrer, daí a necessidade de esforço e estudo para 

evitá-lo
36

. Esse comentário me pareceu bastante significativo considerando o contexto 

brasileiro do período. Com efeito, a comparação entre os dois livros pode permitir 

compreender quais valores e ideias políticos do pragmatismo Anísio Teixeira entende que 

ainda seriam defensáveis para o Brasil dos anos 60. 

 

 

4.1  Liberdade, participação e mudança social 

 

 

No artigo De Gaulle e a sociedade de participação, Anísio Teixeira afirma que a 

participação é exatamente o elemento mais ausente das sociedades modernas. Seu texto parte 
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Trata-se de uma coletânea organizada por Anísio Teixeira, publicada em 1970 e também traduzida pelo mesmo 

autor. Ela é composta de dois livros de John Dewey, Liberalism and social action (1935) e Freedom and Culture 

(1939). Em seu prefácio está a republicação do artigo Reflexões sobre a democracia, de 09 de Novembro de 

1968, no qual apenas foi adicionado um último parágrafo, afirmando: “É para um programa dessa ordem que nos 

convida John Dewey, com a sua palavra oracular de filósofo da democracia. Jefferson foi, em nossos tempos, o 

fundador inicial da fé democrática. John Dewey é o seu consolidador para os difíceis tempos de hoje”. Penso que 

a comparação entre os artigos de Teixeira e o livro de Dewey é interessante especialmente porque nos artigos 

Liberdade de pensamento e mudança social e Reflexões sobre a democracia, os mais utilizados na análise desse 

capítulo,  resumem muitas das ideias contidas em Liberalismo, liberdade e cultura.  
36

 Ver ______. Correspondência entre Josaphat Marinho e Anísio Teixeira sobre assuntos variados. Rio de 

Janeiro: CPDOC/FGV (AT c 1968.03.20/1), 1968ac 
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de uma crítica à defesa do então presidente francês general De Gaulle de uma sociedade nem 

capitalista, nem socialista, mas “de participação”
37

. Para Teixeira, no entanto, o problema 

moderno é muito mais complexo. Define ele que: 

 

Participação, nesse sentido de sermos da sociedade e não apenas estarmos 

nela incluídos, é engajamento, é comprometimento no sentido existencialista, 

é a velha necessidade de nos sentirmos solidários com o grupo e nessa fusão 

e integração termos a nossa razão de ser, motivo para nossa devoção e nossa 

plena realização. A sociedade que ofereça tais condições terá criado uma das 

formas mais essenciais da liberdade humana. A outra forma é a de permitir, 

pela própria participação, a mudança da sociedade (TEIXEIRA, 1968c) 

 

Ou seja, liberdade segundo o autor deve ser definida não em termos individuais, mas 

sim em sentir-se parte de uma coletividade, e efetivamente transformar essa coletividade por 

meio de sua intervenção. Ambos os aspectos, o de fazer parte e o de intervir no grupo são, 

obviamente, lados da mesma moeda. 

A forma como se daria essa participação está em estrita relação com a utilização da 

atitude científica. Com efeito, a intervenção de cada indivíduo deve se dar a partir de “regras 

de pensar” (TEIXEIRA, 1968e), que implicaria, segundo John Dewey, nas seguintes 

características: 

 

inclinação para manter a convicção em suspenso, capacidade de duvidar até 

que sobrevenha a prova; inclinação para acompanhar a evidência para onde 

ela o leve, em vez de armar primeiro uma conclusão pessoalmente preferida; 

capacidade de manter as ideias em suspensão e usá-las como hipóteses a 

serem provadas e não dogmas a serem confirmados; e (possivelmente, o mais 

distintivo dos traços) alegria e prazer com novos campos de exame e com 

novos problemas (DEWEY, 1970, p. 231, 232). 

 

Resumidamente, a atitude científica reside na capacidade de aceitação do novo e do 

diferente. Em relação a isso, o artigo Liberdade de pensamento e mudança social é o que mais 

discute a relação entre as transformações sociais e a atuação do pensamento liberal, ainda que 

refletindo a respeito do liberalismo clássico do século XIX. O intuito é pensar o conceito de 

liberdade e como ele foi aplicado. Segundo Teixeira, o liberalismo criou-se a partir de uma 

luta política de derrubada dos regimes arbitrários (monárquicos). As instituições e valores que 

produziu, como substituto dos regimes anteriores,  

 

serviram a um grande período histórico e motivaram um ressugir impetuoso 

da energia humana para a criação da ‘riqueza das nações’, a ser 
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A respeito disso, ver: De Gaulle é partidário de uma terceira solução entre capitalismo e socialismo. Folha de 

São Paulo, São Paulo, nº 14237, p. 5, 1968. 
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dominantemente possuída por um grupo de ‘indivíduos’, os quais 

efetivamente incorporaram e se beneficiaram com a ideologia liberal. 

Chegados a esse ponto, entretanto, os liberais deixaram de ser 

revolucionários e se fizeram conservadores. (TEIXEIRA, 1968e) 

 

Por que isso ocorreu? Ora, principalmente porque, esquecidos de que as ‘verdades’ por 

eles criadas eram fruto de sua própria época, os liberais as tornaram verdades absolutas e, a 

partir daí, tornaram-se refratários às mudanças. Além disso, tornaram o conceito de liberdade 

como um “direito individual”, e não um modo de ação e organização da sociedade. Como 

direito individual, a liberdade poderia ser suprimida “quando (...) o bem estar social estava em 

jogo” (TEIXEIRA, 1968e). 

As questões que inquietam Teixeira na década de 1960 não são muito diferentes das 

propostas por John Dewey no seu livro Liberalismo e ação social, em especial no capítulo A 

crise do liberalismo. Esse livro, publicado em 1935, tem como um dos grandes objetivos 

“descobrir se era possível continuar uma pessoa, honesta e inteligentemente, a ser um liberal 

e, no caso afirmativo, que espécie de fé liberal poderia hoje ser defendida.” (DEWEY, 1970, 

p. 16). Isso considerando o contexto autoritário e de fortalecimento dos estados nacionais da 

década de 1930. Nesse período, as ideias liberais estavam perdendo a força e, mais do que 

isso, eram criticadas tanto pelos mais conservadores – que recusavam a mudança social -, 

como pelos mais radicais, para quem os liberais pareciam querer se colocar na posição de 

neutralidade.  

Teixeira talvez estivesse se deparando com o mesmo problema de saber em que sentido 

alguém poderia se dizer um 'liberal' no contexto do Brasil dos anos 60. Talvez estivesse 

tentando pensar em alternativas ou possibilidades para nossa sociedade. A proximidade dos 

argumentos entre os dois autores nos artigos me levou a pensar que, para Teixeira, o 

posicionamento político de Dewey continuava a fazer sentido para o Brasil da década de 

1960, ainda que raramente, em sua vida, o intelectual brasileiro tenha se autodefinido 

politicamente como um “liberal” como Dewey o fez
38

. De todo modo, como busco 

demonstrar, mesmo o liberalismo de John Dewey não é convencional, ou pelo menos rejeita 

ou ressignifica diversas características e valores geralmente atribuídos a essa corrente de 

pensamento. 
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 Em relação a isso, um artigo de Teixeira de 1961 merece ser melhor analisado. Chama-se  Política, 

industrialização e educação, e está no livro Educação e o mundo moderno. Nele, Teixeira identifica a 

modernização liberal-democrática como o único tipo de modernização com um projeto político consolidado. 

Entretanto, reconhece que no Braisl as classes médias, teoricamente portadoras dessa modernização, são 

geralmente reacionárias e se associam às nossas elites “dinásticas”. Ver ______. Política, industrialização e 

educação. In: ______. Educação e o mundo moderno. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1969. p. 118-

134. 
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Em primeiro lugar, a própria rejeição da liberdade e do saber como posse ou bens 

individuais é um marco da singularidade desse liberalismo. Para Dewey e Teixeira, a 

liberdade e o conhecimento devem se constituir na forma de ação e organização da sociedade, 

o que significa antes de tudo, uma concepção bastante dinâmica das relações sociais.  Nas 

palavras de Anísio Teixeira, “aceitar-se a atividade de pensar livremente é aceitar um 

processo de mudança permanente, ou seja, de ‘subversão’ permanente” (TEIXEIRA, 1968e).  

Não há como construir uma sociedade democrática e baseada no indivíduo sem a 

participação de cada um e, mais do que isso, sem que cada um aprenda a atitude científica
39

 

para a direção consciente da sociedade. Segundo Teixeira, tudo deve ser planejado e 

praticado: “a liberdade é indispensável para gerar a cooperação, mas esta requer a escolha de 

objetivos e os objetivos, seu plano de execução e este plano, estudos, conhecimentos e a arte e 

a prática de realizá-lo” (TEIXEIRA, 1968x) 

A verdadeira sociedade democrática deve, portanto, permitir a liberdade de pensamento 

para a construção desses objetivos, de estratégias para a melhoria da vida em coletividade 

propostas pelos cidadãos. Nesse sentido, tornar a liberdade - como diz o autor - um método, 

uma forma de vida, significa aceitar-se a liberdade de pensamento no nível mais radical 

possível: o de uma sociedade que aceite a provisoriedade não apenas do conhecimento, mas 

também das instituições que construiu. 

Obviamente, essa atitude entra em conflito com as relações de poder. Segundo Teixeira, 

basta observar a diferença de como são aceitas as ciências exatas e as ciências sociais. Nas 

primeiras, “o processo de mudança é (...) aceito porque, aparentemente, só atinge as condições 

materiais de vida e porque o controle das mudanças ficou nas mãos daqueles que o 

liberalismo fez ascender à posse e propriedade dos meios de produção” (TEIXEIRA, 1968e). 

De outro lado, nas ciências sociais,  

 

pretendemos já estar aplicando o método científico, mas, como mudar nesse campo 

contraria interesses muito fortes, costumamos fazer das ciências sociais uma espécie 

de literatura capaz de nos interessar e de nos apaixonar, mas sem tentar em 

experimentá-las nem aplicá-las (TEIXEIRA, 1968e) 

 

A questão, como se vê, não é simples. De fato, talvez pelo liberalismo ter sido criado 

pensando-se apenas nas arbitrariedades do poder político, foi difícil aos antigos liberais 
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 Fica fácil deduzir o porque da defesa de Anísio Teixeira da universalização da educação pública, e das 

relações  entre educação e democracia. De fato, é na escola que se aprenderia a postura e o método científicos, e, 

portanto, é a partir da escola que se formam indivíduos aptos à liberdade, à participação e, portanto, a criação de 

um mundo democrático, como foi visto no capítulo anterior. 
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clássicos pensar em soluções para dois grandes problemas que impedem a liberdade de se 

efetivar no mundo contemporâneo.  

O primeiro deles, já comentado aqui, seria a não aceitação da verdade como algo 

provisório. Para Teixeira, da mesma maneira que uma teoria da física não pode ser tomada 

como a verdade eterna sobre o mundo material, uma teoria da forma de governo democrática 

tampouco o pode: “esquece-se que o que chamamos ‘democracia’ consistiu num conjunto de 

instituições ‘verdadeiras’ para um certo momento e de que poderiam ser mudadas do mesmo 

modo que as ‘instituições ‘anteriores’, por já não serem ‘verdadeiras’, puderam ser mudadas” 

(TEIXEIRA, 1968e). De fato, todos os “conceitos” do liberalismo foram úteis para conduzir 

mudanças em seus respectivos momentos, mas não é possível defendê-los para toda a 

eternidade. 

O segundo motivo para a liberdade de pensamento ainda não ser total é uma questão mais 

delicada. Reside ele no desenvolvimento do poder econômico. Como afirmei acima, para o 

autor, os donos do poder econômico não estão interessados na aplicação das descobertas das 

ciências sociais, por exemplo. Afinal, as mudanças provocadas nas instituições a partir das 

descobertas das ciências sociais poderiam implicar na redução de seu poder.  

Além disso, a economia capitalista se desenvolveu de tal maneira que, apesar da 

especialização no trabalho, a individualidade foi se apagando e dando lugar a tecnocracia. 

Esse apagamento do indivíduo teria tido impactos sobre o desenvolvimento de uma sociedade 

democrática, pois as pessoas estariam cada vez mais reduzidas a pecinhas de uma grande 

máquina (TEIXEIRA, 1968c), sem poder de transformação. Como se vê, os liberais se 

preocuparam em pensar em modos e instituições para evitar a hipertrofia do poder político, 

mas não fizeram o mesmo em relação ao poder econômico. Até porque as condições 

econômicas nos séculos XVIII e XIX eram muito diferentes das de sua época. Segundo o 

autor, se uma instituição ou lei tivesse sido pensada, “o poder econômico, como o poder 

político, passaria a ser exercido dentro das regras necessárias para manter assegurados os 

chamados direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à felicidade” (TEIXEIRA, 1968e). Já 

afirmei antes que a solução defendida por Anísio Teixeira – e compartilhada por seu mentor 

John Dewey – é a nacionalização dos meios de produção. Apenas ela permitiria a liberdade 

(de todos) de usufruto dos meios de produção, diferente do que ocorre em nossa sociedade, na 

qual, ainda que como produtores, estamos cada vez mais distantes dos bens produzidos. Nas 

palavras do autor “estamos nela [na sociedade], mas não somos dela, relação que, para 

Aristóteles, era a que definia o escravo” (TEIXEIRA, 1968c). 
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Em suma, o liberalismo refletiu sobre o poder político e suas formas de controle, o que lhe 

garante uma importância para o exercício da liberdade no mundo moderno. Seu erro foi o de 

achar que a natureza humana naturalmente seguiria o caminho da liberdade o que, 

obviamente, não refletia a situação da época. Dewey reflete a respeito da mesma questão, no 

período histórico igualmente tenso e autoritário dos anos 30. Afirmava ele, em seu Liberdade 

e Cultura: “Se olharmos para o mundo, vemos, em muitos países, instituições supostamente 

livres não serem apenas derrubadas, mas voluntariamente abandonadas, aparentemente até 

com entusiasmo.” (DEWEY, 1970, p. 98).  

Lembre-se que Dewey publica esse livro em 1939, ano que marca o início da Segunda 

Guerra Mundial. Se Anísio Teixeira retoma essa crítica às teorias da natureza humana
40

, é 

sobretudo porque estava preocupado com o crescimento da violência em sua própria época, 

especialmente com a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã. Essas situações todas, com efeito, 

levariam ao questionamento proposto por Dewey: “Se a crença em direitos naturais e leis 

naturais como o fundamento do governo livre é abandonada, existe para este último qualquer 

outra base moral?” (DEWEY, 1970, p. 99) Ou ainda, os direitos inalienáveis, propostos pela 

constituição norte-americana, podiam realmente ser garantidos? De que forma? É o que 

procuro responder no item seguinte. 

 

 

4.2 A discussão de Anísio Teixeira sobre a democracia 

 

 

Para Anísio Teixeira, a democracia é uma escolha moral. É uma opção, uma fé, que deve 

se justificar pelas suas obras (TEIXEIRA, 1968q; 1968x). Ela não é, portanto, mero aspecto 

do desenvolvimento humano “natural”, fruto inexorável do “progresso”, mas antes é uma 

construção humana. A ênfase nesse caráter não natural da democracia tem dois motivos. O 

primeiro deles reside em rejeitar as teorias da democracia criadas no período do liberalismo, 

segundo as quais o desejo pela liberdade fazia parte da natureza humana, conforme citei no 

item anterior.  

                                                           
40

No final da década de 1950 o sociólogo Charles Wright Mills escreve o livro A imaginação sociológica, no 

qual também demonstra sua desconfiança em relação às antigas teorias da natureza humana. Mills descreve sua 

época como um período conturbado, marcado por duas guerras mundiais, pela liberação das colônias, pelo 

imperialismo, novos totalitarismos, ameaças à democracia... nesse contexto, o problema da ciência social 

continuaria a ser o da relação entre a razão e a liberdade humana, já que ‘o valor da liberdade não se pode basear 

na ‘natureza básica do homem’” (WRIGHT MILLS, 1969, p. 189) 
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Ora, defender a democracia como resultado inevitável da natureza humana conduziu a um 

grande problema: ela “se fez hábito, tradição, rotina, o que não seria possível mesmo que os 

homens fossem anjos, pois mudando as condições, os hábitos e as rotinas se desfazem e se 

perdem em confusão” (TEIXEIRA, 1968x). Voltamos àquela questão, do item anterior, do 

problema resultante em não admitir a mudança das instituições. Ora, tornar a democracia uma 

rotina, entendendo-a como resultado inevitável da sociedade industrial, implica em ignorar 

que as relações sociais mudam conforme os tempos, sendo necessários “ajustes” nas 

instituições. 

Nesse sentido, o segundo motivo pelo qual nosso autor ressalta o caráter “artificial” da 

democracia é justamente para defendê-la como escolha moral, como um projeto de sociedade. 

Segundo ele mesmo: “o projeto democrático é uma opção, uma escolha moral: meliora 

sequltur. A democracia é a luta pelo que deve ser e daí se fazer acima de tudo, um esforço 

moral, religioso se se quiser, justificando-se – como uma fé – pelas suas obras”. (TEIXEIRA, 

1968x). Essa questão é fundamental. No item anterior perguntei, com a citação de Dewey, 

qual seria o fundamento para o governo livre, se não se pode crer em nenhuma “natureza 

humana” democrática. Ora, para Teixeira, esse fundamento deve ser a fé na democracia, a fé 

nas “potencialidades da natureza humana” (TEIXEIRA, 1968x). Como afirma Cunha (2001) 

analisando Dewey: 

 

Segundo Dewey, a democracia só faz sentido como imperativo moral, jamais como 

imperativo psicológico ou filosófico. A democracia é algo que desejamos que 

aconteça, independentemente das inclinações naturais humanas, sejam elas quais 

forem, independentemente da Verdade Última, seja ela qual for, porque julgamos 

que a vida democrática propicia o melhor para a experiência atual e futura da 

humanidade, por ser o único modo de vida que permite crescimento individual e 

coletivo (CUNHA, 2001, p. 52, grifos meus) 

 

Ou seja, a defesa da democracia seria uma espécie de ética da convicção weberiana 

(WEBER, 1993), que se justificaria pelas suas obras. Ou, como afirma Cunha, seria uma 

utopia, no sentido mannheimiano.  

O que seriam, porém, essas “potencialidades da natureza humana”, já que não é 

possível estabelecer uma natureza única? Essa foi uma das questões mais difíceis de 

responder, principalmente porque as reflexões de Anísio Teixeira acerca da democracia não 

estão claras nos artigos e só pareceram mais completas quando percebi que consistiam numa 

espécie de releitura do livro de John Dewey. Apenas lendo Liberalismo, liberdade e cultura 

que percebi a importância da crença nessas potencialidades. 
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A partir dos estudos de Antropologia, Dewey rejeita todas as caracterizações clássicas 

da natureza humana, seja a liberal, do desejo pela liberdade, seja a hobbesiana, do conflito e 

competição de todos contra todos. Segundo ele, a grande característica humana é a 

plasticidade, visível a partir das diversas culturas. É assim que existem culturas mais ou 

menos democráticas, conforme aquilo que se considera ser democracia. Não é à toa que o 

título de um de seus livros é Liberdade e cultura. A questão crucial é: é possível construir 

conscientemente, a partir de determinada cultura, o desejo pela liberdade e a prática da 

democracia? 

Dewey acredita que sim. E Anísio Teixeira certamente concorda. Para ambos, a 

democracia pode ser entendida 

 

Como ideal e aspiração e, portanto, como escolha moral da espécie... era uma forma 

nova de associação humana, fraternal e igualitária, para todos os fins da vida: 

políticos, econômicos e sociais.  (TEIXEIRA, 1968q) 

 

Certamente, a democracia surgiu como ideal de associação humana, mas, segundo o autor, 

ela não escapou do revestimento de aspectos da “cultura dominante”. O autor provavelmente 

se refere a burguesia europeia, que desejava se ver livre dos arbítrios das monarquias. Como 

procurei demonstrar no item anterior, porém, no momento em que os grupos liberais 

adquiriram poder, deixaram de ser liberais e se tornaram conservadores.  

Assim, para Anísio Teixeira, inicialmente a democracia surge como uma luta política, mas 

o desenvolvimento das ideias a seu respeito vão tornando-a um projeto para todos os aspectos 

da sociedade, inclusive a individualidade. Seus ideais - liberdade, igualdade, busca da 

felicidade – ainda se mantém como aspirações e, para Teixeira, ainda vale a pena defendê-los 

como imperativos morais. Com efeito, para o autor, aderir ao ideal democrático seria tentar 

aprender, o tempo todo, a viver e conviver, a buscar a boa sociedade para todos e para cada 

um (TEIXEIRA, 1968p).  

Um dos termos mais utilizados pelo autor – aliás, lado a lado com os textos que refletem a 

respeito da educação, é o da busca da “boa sociedade”. Como já foi mostrado no capítulo 

anterior, para Teixeira, o grande “problema humano”, ao qual a humanidade e em especial os 

educadores devem se voltar, é o da arte de conviver, de ser livre, de ser criativo. (TEIXEIRA, 

1968d; 1968p).
41

 Buscar a boa sociedade é, com efeito, uma via difícil, porque é uma escolha 

                                                           
41

 Interessante notar que, para Teixeira, a questão da convivência e da busca da boa sociedade só se torna uma 

questão no momento contemporâneo. Isso porque, agora a questão das condições materiais já estaria 

praticamente solucionada, abrindo caminho para se pensar o grande problema humano. Obviamente, reconhece o 

autor que não apenas há um problema na distribuição de riquezas, como também revela inquietações em relação 
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que exige mudança constante e vigilância constante em relação as instituições e às atitudes 

pessoais. Como o autor afirma, a democracia não é uma solução, mas antes um problema 

(TEIXEIRA, 1968q) a ser enfrentado. Afinal de contas, o contexto contemporâneo se tornou 

muito diferente do existente nos séculos XVIII e XIX, exigindo a revisão das teorias liberais, 

das teorias da natureza humana, e mesmo do nosso conceito de democracia. 

Teixeira dedica alguns parágrafos, em alguns artigos, para destacar seu incômodo com a 

recrudescência da desigualdade nesse mundo que se diz democrático. Um exemplo disso 

consiste na intolerância e “ódio sistemático a qualquer grupo humano (racial, sectário, 

político)” (TEIXEIRA, 1968x). Ao tornar o outro objeto de preconceito, nega-se a crença nas 

“qualidades da natureza humana” e, portanto, nega-se a possibilidade da democracia. Desse 

exemplo, reforço: para Teixeira, a democracia não se reduz à mudança nas instituições, mas 

antes deve se expressar na atitude das pessoas. É nesse sentido que o pensador brasileiro 

afirma: “o caminho para a democracia é o caminho da vida, não só o caminho de todos, mas o 

nosso caminho pessoal, o caminho que nos provê o padrão moral de nossa conduta pessoal.” 

(TEIXEIRA, 1968x) 

O contexto em que o autor estava escrevendo ainda aponta outra forma de desigualdade, a 

qual se pensava estar superada. Reside ela na tentativa e implementar o consenso, em um 

governo, a partir da força. O exemplo paradigmático aqui é da Guerra Fria e do imperialismo 

(apesar de Teixeira não usar esse conceito). Afirma ele, “toda opressão humana decorre de 

uma aprovação geral dessa opressão” e, “a aprovação se concretiza por um conceito de 

desigualdade, mediante o qual estou oprimindo alguém que não é meu igual...” (TEIXEIRA, 

1968a).  A opressão e a dominação, tanto como a democracia, devem ser resultado de alguma 

“legitimidade”. A diferença é que, na raiz do consenso a respeito da opressão,  

 

está sempre uma área de ignorância e obscuridade. Para adotá-la, o homem [sic] não 

deve apenas sentir o mistério que é sua própria vida submetida ao destino inelutável, 

mas o mistério da organização de sua própria sociedade, o mistério de não saber 

porque as coisas são como são, ao qual também deve submeter-se (TEIXEIRA, 1968f) 

 

Esse trecho é bastante significativo. Em primeiro lugar, ele sugere que a desigualdade é 

sempre irracional, ou pelo menos fruto do desconhecimento a respeito de suas condições de 

vida e dos motivos da organização da sociedade. Em segundo, ora, nessa frase se condensa 

                                                                                                                                                                                     
a esse projeto: para ele, estamos “no começo dos começos, com todas as terríveis dificuldades dos primeiros 

passos. O nosso, por certo, considerável poder e riqueza é, no máximo, o degrau final para alcançar o vestíbulo 

da casa ou, se quiserem, do reino do homem. Teremos imaginação para habitá-lo ou preferimos continuar a 

desesperante luta da época da busca da riqueza e da horrível e repugnante truculência do Homo homini lupus? É 

o que irão ver os que viverem” (TEIXEIRA, 1968p) 
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boa parte do projeto de sociedade de Anísio Teixeira: uma educação que leve ao 

conhecimento de cada um o funcionamento da sua própria sociedade, a fim de facilitar a 

participação, o julgamento e a mudança. Saber porque as coisas são como são exige, pelo 

menos, duas ferramentas, uma intrinsecamente ligada à outra: educação e o desenvolvimento 

de hábitos e inclinações do método científico.  

Por último, cabe apontar a análise de Anísio Teixeira sobre o modelo de democracia 

vigente. Como afirmei, o autor diz ser necessária a revisão de nossa ideia de democracia, já 

que os tempos são outros. Mirian Warde (2006), em seu artigo Encantamentos e 

desencantamentos com a América: os Estados Unidos em escritas de Anísio Teixeira nos 

mostra o processo de transição da visão de Anísio Teixeira a respeito dos Estados Unidos dos 

anos 20 até a década de 1960. O texto da autora reitera minha hipótese de uma mudança 

importante na perspectiva do autor. Se de modo geral, Teixeira sempre viu nos Estados 

Unidos um grande modelo de democracia, ao longo dos anos 60 o autor se desanima e se 

torna menos otimista.  

Por exemplo, no artigo Russos, americanos e índios, Teixeira reflete sobre a formação do 

“regime da maioria” inventado pelos Estados Unidos:  

 

Como, ao seu tempo, a nação [norte americana] ainda era ‘duas’ nações, a escrava e 

a livre, a primeira grande opressão da minoria negra ocultava-se nas pregas 

institucionais. Com a emancipação é que vem a caracterizar-se em toda sua rudeza a 

opressão da maioria, que, agora já unificada, manteve a segregação racial. A partir 

da guerra da secessão, é que se firma, na nação mais igualitária do mundo, o 

princípio dos ‘mais iguais’, os quais, sendo ou conseguindo ser ‘maioria’ pode 

‘democraticamente’ oprimir qualquer minoria” (TEIXEIRA, 1968u). 

 

Com efeito, como se pode perceber, o regime da maioria parecia estar se tornando uma 

grande opressão da minoria, ou ainda, até mesmo um silenciamento dessa maioria em nome 

do consenso. Essa nova percepção a respeito da democracia inventada nos EUA é motivada 

especialmente pela leitura de Alexis de Tocqueville
42

. De fato, Teixeira comenta: “poucos 

previram melhor que Tocqueville os perigos que hoje correm os Estados Unidos de um novo 

totalitarismo da maioria, capaz não apenas de impor sua força, mas seus gostos, seus 

preconceitos, sua natural opacidade intelectual” (TEIXEIRA, 1968u). Num artigo 

especialmente dedicado a resenhar o famoso livro A democracia na América, Teixeira 

complementa: 

 

                                                           
42

 Teixeira inclusive publica uma versão condensada d’A democracia na América, pela Companhia Editora 

Nacional, em 1969. 
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se o seu livro é uma maravilha na parte descritiva (...) a real profundidade e agudeza 

de sua análise está, sobretudo, na impressionante revelação que nos faz dos perigos de 

supressão da liberdade que esse regime iria e estava criando pelo domínio absoluto e 

irresistível da maioria numa sociedade humana (TEIXEIRA, 1968aa) 

 

Com efeito, a supressão da liberdade percebida por Teixeira está certamente atrelada a 

discussão do capítulo anterior, isto é, a falta de aceitação da mudança das instituições a fim de 

manter certas relações de poder. Possivelmente, a crítica de Teixeira a esse modelo de 

democracia se deve à sua sensibilidade em relação aos movimentos sociais identitários dos 

anos 1960, além de preocupar-se com questões como o imperialismo e a falta de discussão 

sobre os rumos da sociedade (para além da disputa tecnológica das duas grandes potências). 

Outra confirmação a respeito da mudança da visão de Anísio Teixeira em relação aos 

Estados Unidos são as cartas que troca com seu amigo norte-americano, o professor George 

Counts - também filósofo pragmatista. Numa delas, escrita em fevereiro de 1970, afirma: 

 

My old idea of a book on Brazilian and American Cultures died. US have changed 

too much and now remind us too much of Europe and its Great Powers. Instead I 

decided to translate Tocqueville and have it in Portuguese. He anticipated in certain 

ways America of today under the oppression of the silent majority and still gives us 

the best Picture of the great beginnings of democracy
43

 

 

Como se pode ver pelo tom da carta, Teixeira está decepcionado. E mesmo em alguns dos 

artigos ele não se mostra otimista, especialmente porque lhe incomodam as questões da 

Guerra Fria, e de uma racionalização do mundo sem correspondente crescimento moral. As 

citações a seguir demonstram isso 

 

a grande crise em que nos debatemos no mundo tumultuado de nossos dias é esta. 

Sobre esta crise real e indisfarçável, paira ainda a sombra da guerra, que duzentos 

anos de democracia não conseguiram eliminar, antes, talvez, sobremaneira a 

agravaram, pois também ela, - a guerra – ou sobretudo ela, ganhou pela ciência 

poder inimaginável (TEIXEIRA, 1968q) 

 

mandar um homem à Lua. Este é o único projeto pelo qual dramatizam seu interesse 

pelo progresso humano. Fora disto, é o programa para a próxima guerra e a 

estratégia para um mundo a ser, ou dominado pela força, ou destruído (TEIXEIRA, 

1968d, grifos no original) 
 

Além disso, como afirmamos anteriormente, a volta da leitura de Tocqueville não pode ser 

considerada mero acaso. O que interessa, para Teixeira, é a discussão sobre um modelo de 

democracia que falhou. Sem dúvida, pode-se afirmar que seu pessimismo é resultado da 

                                                           
43

Cf. TEIXEIRA, Correspondência ativa e passiva entre Anísio Teixeira e George S. Counts. Rio de Janeiro, 

CPDOC/FGV (ATc 1960.07.01), 1960-1970 
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incerteza a respeito do período em que escreve, do que deve significar um governo livre, e, 

sobretudo, e das possibilidades de seus valores morais ainda se colocarem como projeto de 

sociedade. 

 

 

4.3 O “liberalismo” de Anísio Teixeira 

 

 

No início desse capítulo comentei das dificuldades de encaixar o pensamento de 

Anísio Teixeira em alguma categoria. Contudo, defendi o argumento de que as categorias de 

análise não podem ser utilizadas como “a” explicação a respeito do objeto, mas antes ser 

problematizadas e confrontadas com ele. 

Com efeito, classificações como “pragmatista”, “escolanovista” ou “liberal” são 

repletas de sentidos diferentes. Afinal de contas, todas essas correntes de pensamento tiveram 

expressões diversas, dependendo do contexto e de quem fala. Por exemplo, o pragmatismo foi 

uma filosofia bastante diversa. Há consenso sobre o seu surgimento nos Estados Unidos, no 

pós guerra da secessão, como uma tentativa de superar a “metafísica clássica” – que opõe a 

razão e o corpo - e elaborar uma metafísica mais ligada à ação prática. Todos os pragmatistas 

tem a intenção de romper com certos dualismos do pensamento filosófico clássico (material e 

ideal, razão e corporalidade, etc), mas mesmo entre eles há diferenças. No artigo 

Pragmatismo: uma filosofia da ação, Nascimento (2011) nos mostra a história dessa filosofia 

nas terras norte-americanas, expondo as diferenças entre os principais filósofos como Charles 

Pierce, William James e John Dewey. Segundo a autora, embora todos os filósofos tenham 

uma postura de preocupação com os “problemas concretos”, cada um desenvolve um foco em 

algum aspecto específico. No caso de Dewey, suas principais características são a crítica à 

noção imutável ou absoluta de verdade, e o foco na experiência como elemento fundador da 

racionalidade e da percepção de mundo. 

Como Dewey chamava a sua filosofia – por uma questão de distinção teórica – de 

instrumentalismo, é comum que ela seja associada a uma espécie de conservadorismo 

defensor da ordem social
44

. Entretanto, vale lembrar que o pragmatismo deweyano não pode 

ser caracterizado como uma filosofia indiferente à mudança social, muito menos como uma 

perspectiva que sobrevaloriza os meios em detrimento dos fins. Ao contrário, Dewey 
                                                           
44

 Para ver uma análise interessante sobre interpretações do pragmatismo no Brasil, ler: CUNHA, Marcos 

Vinicius. Três versões do pragmatismo deweyano no Brasil dos anos cinquenta. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 25, n. 2, p. 39-55, jul./dez. 1999. O autor nos mostra que houve desde leituras democratizantes até 

leituras bastante tecnicistas de Dewey. 
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acreditava que a ciência e a filosofia deveriam caminhar juntas exatamente porque, enquanto 

a primeira forneceria os meios/técnicas, a segunda estudaria e analisaria os fins. A filosofia e 

a ciência deveriam ser capazes de guiar os seres humanos do ponto de vista moral, e era 

urgente que isso ocorresse. Anísio Teixeira, assim como Dewey, está atento ao fato de os 

meios terem se tornado os fins da vida, como mostra o trecho abaixo: 

 

Mas o trabalho da superindustrialização é organizado, complexo, impessoal e 

especializado a tal ponto, que ninguém sabe onde está a sua contribuição. E 

com isso fez-se não a própria vida, mas simples meio de vida e ficou tão 

absorvente que nele (meio) se consumiu toda a vida... (TEIXEIRA, 1968l, 

grifo no original) 

 

Segundo Pagni, estudioso da filosofia da educação de Teixeira, o autor teria a mesma 

solução de Dewey para esse problema moderno. Como já comentei no capítulo anterior, a 

respeito da relação entre filosofia e ciência, a primeira teria como função encontrar “'valores, 

sentido, interpretações mais ou menos ricas da vida', levando em conta o conhecimento 

objetivo produzido pela ciência, mas dispondo-se a refletir para além dos objetos desta, desde 

que constituam-se como ‘coisas significativas’ para a experiência humana” (PAGNI, 2000). 

Pode-se dizer o mesmo em relação a Escola Nova. Ocorre que há uma diversidade de 

autores, cujas ideias podem ser distorcidas, ou pelo menos injustamente analisadas, se todos 

forem “igualados” pela categoria de “escolanovistas”. Como já comentei rapidamente, 

Dermeval Saviani classifica todos esses autores como “liberais”, sem se preocupar em 

compreender os diversos sentidos contidos nesse termo
45

.  

Há, com efeito, diversos tipos de liberalismo, e no caso de Anísio Teixeira, seu 

“liberalismo” é particularmente singular. Ao que parece, o autor está junto com o seu mentor 

John Dewey, na lista daqueles que buscaram unir o liberalismo ao socialismo. Perry Anderson 

(1989) escreve um artigo bastante interessante no qual demonstra como vários liberais – John 

Stuart Mill, Bertrand Russell, J. A. Hobson e o próprio Dewey – a partir de determinada 

época passaram a ter uma proximidade com o socialismo. No caso de Dewey, isso fica visível 

em trechos do livro aqui analisado, o Liberalismo, liberdade e cultura, como o que segue:  

 

Se tomarmos o ponto de vista da relatividade histórica, logo perceberemos 

com absoluta clareza que o conceito de liberdade é sempre relativo às forças 

que, em dado lugar e tempo, são intensamente sentidas como opressivas (…) 

Hoje, [liberdade] significa libertar-se da insegurança material e das coerções 
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 Como uma espécie de contraposição a Saviani, destaco o trabalho de Zaia Brandão (1999) e o de Marlos 

Rocha (2004) como demonstrativos de análises que consideram essa diversidade. Afinal de contas, educação foi 

tema gerador de disputas em cada época, e, ainda que um grupo de intelectuais tenha se reunido sobre o signo de 

“renovadores”, havia diferenças entre eles conforme sua inserção política, a formação intelectual e seus valores. 
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e pressões que vedam as multidões de participar dos vastos recursos culturais 

disponíveis (DEWEY, 1970, p. 54) 

 

Assim, Dewey percebe que se o liberalismo quer ser fiel ao seu fim (a liberdade e a 

expressão das potencialidades humanas), deve rejeitar o laissez faire, e entendê-lo como parte 

de um período histórico já ultrapassado, quando a garantia da liberdade se referia a liberdade 

de produção (para alguns poucos). Nos tempos atuais, saibam eles ou não, aqueles que 

defendem o laissez faire são os que “ainda provém o sistema intelectual de apologia ao 

regime econômico existente, que de modo estranho, dir-se-ia ironicamente, sustentam como o 

regime da liberdade individual para todos”. (DEWEY, 1970, p. 36) 

Assim, defender a liberdade significa ser defensor da socialização dos meios de 

produção, porque essa medida garantiria a possibilidade de usufruto dos bens produzidos por 

parte de todos. Pode-se deduzir, portanto, a partir dos exemplos dados por Anderson (1989), 

que os liberais mais próximos do socialismo possuem como características em comum a 

preocupação com a desigualdade social gerada pelo capitalismo, mas também a conciliação 

entre as classes sociais. Em relação a isso, tanto Teixeira como Dewey valorizam a educação 

como meio de garantir as liberdades e as individualidades e, no limite, acabar com a 

desigualdade sem o uso da violência, ou seja, da luta de classes. 

Em um artigo esclarecedor, utilizando de conceitos de Norberto Bobbio (aliás, o 

liberal com toques socialistas analisado mais detidamente por Anderson no texto já citado), 

Miriam Waidenfeld Chaves (2000) analisa o liberalismo de Anísio Teixeira. A autora 

problematiza as antinomias liberdade x igualdade e indivíduo x sociedade para poder 

compreender o pensamento do intelectual baiano. Segundo ela, citando Bobbio, a liberdade é 

definida em termos individuais, enquanto a igualdade é sempre relacional (exemplos: 

igualdade perante a lei, ou igualdade de oportunidades). 

Entretanto, como vimos, em Anísio Teixeira a liberdade também é relacional.   Essa é 

uma grande idiossincrasia do pensamento desse autor, que, junto com Dewey, constrói 

conceitos que nunca se referem a características “individuais”.  A liberdade para Anísio 

Teixeira, como procurei demonstrar, refere-se a uma expressão individual, mas em relação à 

coletividade, pensando-se na coletividade. Liberdade é sentir-se parte de um grupo, e 

efetivamente contribuir na sua transformação
46

. Do mesmo modo, o conhecimento, a 

inteligência, tampouco é uma característica individual, mas antes um bem coletivo. 

                                                           
46

 Chaves afirma, acertadamente, que a noção de liberdade em Teixeira está também relacionada com a 

concepção “antiga” de liberdade, isto é, a da participação na polis grega (CHAVES, 2000). 
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Em Liberalismo, liberdade e cultura, Dewey procura mostrar que os grandes bens a 

serem protegidos pelo liberalismo – a inteligência, a liberdade e o desenvolvimento das 

capacidades individuais – devem ser vistos em sua relação com a coletividade. Dessa maneira, 

o autor rejeita a velha oposição entre indivíduo e sociedade, entendendo essa relação como 

uma interação entre dois elementos que se constroem mutuamente. Assim, a cada um deve ser 

possível, ao mesmo tempo, desenvolver suas potencialidades e aptidões individuais e 

participar das decisões coletivas, pensando no bem comum. O que quero dizer é que o 

liberalismo pragmatista guarda uma defesa muito particular da individualidade: ela deve ser, 

ao mesmo tempo, única e voltada à organicidade do grupo. 

Chaves (2000) não percebe esse aspecto radical do pensamento de Teixeira em relação 

à noção de liberdade. Entretanto, a autora acerta quando interpreta a questão da relação 

indivíduo x sociedade: 

 

Para Anísio Teixeira, é chegada a hora do fim dos dualismos. Isso significa 

pensar indivíduo/sociedade, indivíduo/educação e indivíduo/natureza sob o 

ponto de vista constitutivo, o que supõe, entre outras coisas, que a natureza 

seja organizada pelo mundo físico determinístico e sem plano próprio e o 

mundo vivo e humano igualmente determinístico, mas intencional e 

planejado (1958, p.11). Conclui-se, dessa maneira, que a sociedade só pode 

ser considerada como tal, caso seja percebida como uma obra realizada pela 

vontade conjunta dos indivíduos. (CHAVES, 2000, grifos meus) 

 

Como procurei demonstrar, essa “direção” da sociedade dada pelos indivíduos 

pressupõe uma formação escolar voltada a hábitos democráticos, bem como a apropriação, 

por parte de todos, da atitude científica de dúvida, disposição para o diálogo, suspensão dos 

próprios juízos etc. Além disso, e sobretudo, a noção de sociedade como obra da vontade 

coletiva conjunta reitera o que argumentei no item anterior, da concepção de democracia 

como escolha. 

Pode-se depreender dessa discussão que Teixeira dá importância muito grande à 

participação popular na mudança social – qualificada pela educação. Nesse sentido, é possível 

considerá-lo dentro do grupo de intelectuais que Antonio Candido (1990) chama de radicais. 

A rigor, para Candido, existem alguns intelectuais que, a despeito de não serem 

revolucionários, contribuíram para refletir sobre a necessidade de transformação social no 

Brasil. Assim, para o autor, podem ser considerados radicais aqueles intelectuais que se 

distanciam do conservadorismo reinante no pensamento político nacional. Anísio Teixeira me 

parece estar dentro dessa categoria sobretudo por sua posição crítica ao conservadorismo e as 

elites do país, a valorização que dá à mudança social e a importância atribuída à educação. 
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Com esses mesmos traços, aparecem no texto de Candido Sérgio Buarque de Holanda, 

Joaquim Nabuco e Manoel Bonfim. Além disso, no caso de Teixeira, ainda que o autor não 

identifique nenhum portar social de suas ideias, isto é, não aponte o grupo social capaz de 

escolher e garantir, digamos assim, a nossa democracia, a sua crítica vai na “radicalidade”, 

isto é, na raiz, de diversos problemas sobre os quais se debruçou o pensamento social 

brasileiro. Dentre eles, podemos pensar não apenas o conservadorismo das elites, que é o 

principal, mas também os dilemas a respeito da oposição rural x urbano, a ideia de que nossa 

cultura é “emprestada” e a necessidade de uma transformação social. 

A classificação de Candido é interessante também porque permite uma diferenciação 

do “liberalismo” de Teixeira, que desenvolvi até aqui, em relação ao liberalismo brasileiro de 

caráter elitista, como o é, por exemplo, o da UDN. Como afirma Benevides (1981), discutindo 

a atuação desse partido nos anos 60, suas principais características envolviam três grandes 

aspectos: o anticomunismo e antigetulismo, a rejeição da intervenção do Estado na economia, 

o moralismo e a noção de uma democracia antipovo. O udenismo era, por tudo isso, bastante 

elitista porque entendia que o país nunca estava maduro para o regime democrático, que o 

povo não sabia votar etc; tipo de atitude que justificou o apelo dos liberais desse partido à 

intervenção militar em 1964, quando a estrutura de poder do país pareceu estar ameaçada.  

Afirma a autora, portanto, que o liberalismo da UDN voltava-se sempre a uma reação: 

reação ao comunismo, ao getulismo e, no limite, às mudanças sociais. Como é possível 

perceber, é um liberalismo bastante diferente das ideias de Anísio Teixeira, para quem a 

mudança social e a garantia da participação de todos por meio da educação financiada pelo 

Estado são pilares essenciais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

As forças sociais que ocuparam o poder no Brasil em 1964 realizaram o que Werneck 

Vianna chama de “americanização por cima”, isto é, um processo de mudança conservadora 

no qual 

 

as elites políticas se sobreporiam às elites econômicas, e promoveriam a 

compatibilização entre os interesses modernos da indústria e do ethos do 

industrialismo com as oligarquias agrárias tradicionais, num contexto 

institucional de controles sociais repressivos sobre as classes subalternas. 

(WERNECK VIANNA, 1994) 
  

Esse tipo de mudança social, complexa e contraditória, certamente incomodou e 

instigou a intelectualidade brasileira do período. No caso de Anísio Teixeira, não foi diferente. 

À sua maneira, nesses artigos, o autor buscou expor suas inquietações e sua interpretação da 

época, discutindo em especial a necessidade de escolha pela democracia e aceitação da 

liberdade para mudanças sociais efetivas. É visível, nas cartas aos seus amigos, o incômodo 

que guardava em relação à conturbada década de 60, seja em relação aos dilemas da 

transformação social conservadora, no Brasil, seja do papel da ciência e da tecnologia para a 

manutenção de poder, no mundo. 

Poder-se-ia interpretar sua morte como uma tragédia. Afinal de contas, Teixeira lutou a 

vida toda pela educação pública, e morreu sem ter visto a realização de seus ideais. Mas ele 

nunca desistiu. Em 1937, ao ser destituído de seus cargos públicos e exilado, trabalhou na 

extração de minerais do sertão baiano. Tão logo sobreveio a democratização em 1946, voltou 

a ser um animado participante do debate público sobre educação, ainda que possivelmente, do 

ponto de vista material, essa atividade não lhe tenha rendido o mesmo que a de empresário. 

Em 1964, perdeu seus cargos públicos e ficou fora do país até 1967, mas no retorno ainda 

realizou a publicação de mais dois livros, Educação e o mundo moderno e Educação no 

Brasil, além da sua contribuição pública na Folha de São Paulo, por mim analisada. 

Nesse sentido, essa monografia buscou resgatar as inquietações de um intelectual 

profundamente engajado com a mudança social no Brasil. Não muito diferente de outros, 

Teixeira preocupou-se com os rumos da política e da sociedade dados pela ditadura militar. 

Suas angústias são o resultado de uma época, e não apenas da sua individualidade, ainda que 

esse trabalho tenha se restringido a esta última. A propósito, ressalto que apesar de o objetivo 

inicial, do ponto de vista metodológico, tenha sido a utilização do contextualismo linguístico 
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de Quentin Skinner, não utilizei fielmente a metodologia do autor. Isso se deve às 

(im)possibilidades próprias de um trabalho de monografia: eu não teria tempo e recursos 

disponíveis para me dedicar mais a 1) as redes de relação de Anísio Teixeira e autores com 

quem ele dialogava, bem como as suas leituras; 2) Debater as significações atribuídas aos 

termos chave (como democracia, liberdade e mudança social) por outros agentes sociais. 

Nesse sentido, inspirei-me nos termos chave para fazer uma análise mais interna ao autor, 

ainda que em alguns momentos eu tenha conseguido mais dialogar com o contexto analisado, 

cartas ou até mesmo a produção do jornal. 

Contudo, não posso pressupor nem deixar aparentar, por meio da minha análise, que as 

reflexões de Anísio Teixeira tenham uma coerência absoluta, nem nos artigos analisados, nem 

ao longo do tempo. Isso seria distorcer o pensamento do autor e desconsiderar o próprio 

impacto do fluxo da história nas individualidades. Com efeito, Teixeira deixa alguns dilemas e 

ideias não bem resolvidas. 

Uma delas é referente à própria noção de democracia como escolha. Quando me 

deparei com o artigo Sombras e ameaças, no qual o autor reflete a respeito das tradições 

ibéricas, paternalistas e autoritárias do nosso país, visualizei uma espécie de explicação do 

contexto político e social do país por meio da noção de arcaísmo. Se essa hipótese fosse 

verdadeira, entraria em possível contradição com a noção de escolha: O Brasil é autoritário 

porque não escolhemos a democracia ou porque não conseguimos sair de nossas tradições 

ibéricas e arcaicas? Por outro lado, é possível que, ainda que de forma não sistemática, 

Teixeira tenha chegado mais ou menos à conclusão de Florestan Fernandes em A revolução 

burguesa no Brasil, isto é, de que nossas elites escolheram um determinado caminho, que é o 

da reacomodação em relação aos interesses oligárquicos ou do capitalismo internacional. 

Como falei, Anísio Teixeira não chega a essa conclusão, mas suas reflexões abrem 

margem à ela. As diferenças de seu texto em relação ao ensaio de Fernandes são óbvias: em 

primeiro lugar, Teixeira nem mesmo chega a fazer uma análise sociológica considerando as 

elites econômicas agrárias e urbanas. Apenas afirma: a democracia é questão de escolha, a 

liberdade (de mudanças) deve ser aceita, mas não identifica quem seriam os agentes dessa 

escolha e dessa aceitação. O que vê é uma rejeição da democracia, por meio da volta às nossas 

“tradições ibéricas” em nome da manutenção do poder e a rejeição da mudança, a não ser que 

seja apenas uma “mudança de nomes”, como alcunhou a Reforma Universitária de 1968. 

Em segundo lugar, Teixeira não estabelece nem nunca estabeleceu uma relação entre o 

nosso “atraso” e as condições impostas pelo capitalismo internacional. Em outras palavras, a 

relação entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos não é suficientemente clara em seu 
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texto, muito menos aparece como uma relação de dependência na orquestração da divisão 

internacional do trabalho. Como procurei mostrar em meu texto, o autor chega a questionar a 

noção de progresso e até ironizar a “civilização” dos países desenvolvidos, como se invadir 

um país fraco fosse demonstração de tal civilidade ou racionalidade. Ou seja, Teixeira está 

atento ao imperialismo, mas não o enxerga como resultado da própria forma de ser do 

capitalismo. E aí chego ao segundo tema, por assim dizer, “não resolvido” nas reflexões do 

intelectual baiano. Ele ao mesmo tempo critica os países desenvolvidos, pelo seu 

imperialismo, mas a) não os vê como de certo modo produtores do subdesenvolvimento, à 

medida que os poderosos do capital internacional ditam a divisão internacional do trabalho; b) 

acredita que apenas nesses países a transformação radical do que significa “democracia” pode 

se processar. Essa crença, vale dizer, se deve ao fato de esses países já terem “resolvido”, na 

visão do autor, o problema das questões materiais. 

Anísio Teixeira apareceu-me cada vez mais como um autor radical, na acepção de 

Antonio Candido. Seu liberalismo vai além do tradicional elitismo que existe nessa corrente 

de pensamento em nosso país. Ao contrário, é preocupado com a mudança social que 

qualifique a população para a participação efetiva na sociedade democrática. Nesse sentido, 

posiciona-se como crítico do conservadorismo e nisso consistiu toda a sua radicalidade. No 

início da monografia, citei a noção de “ideia fora do lugar” de Roberto Schwarz, menos pela 

acepção do autor e mais no sentido de ideias sem um portador social. De fato, na conturbada 

década de 1960, a aspiração pelo pacto democrático como escolha constante e a aceitação da 

transformação contínua das instituições sociais não “tinham lugar”, por assim dizer. Ao que 

parece, na lógica dos ideais de Teixeira, a escola pública deveria cumprir esse papel. Além 

dela, a universidade pública e a pós graduação teriam um papel importante na dinamização do 

debate sobre os problemas do Brasil e a produção da cultura brasileira. Essa questão entra 

também como mais um dilema não resolvido na argumentação de Anísio Teixeira: o que seria 

necessário construir antes, a educação voltada à democracia e aos problemas do país, ou a 

escolha pela democracia dada na sociedade mais ampla? Ou ainda, qual a natureza da relação 

entre democracia e educação? 

Mais do que responder a essas questões, creio que a função desse trabalho foi fazê-las 

emergir. Novas pesquisas poderiam não apenas respondê-las, mas também fazer uma análise 

mais a fundo sobre os dilemas comuns da intelectualidade brasileira no período da ditadura 

militar. Além disso, numa pesquisa mais ampla seria possível utilizar de fato a metodologia de 

Skinner e percorrer as páginas da Folha de São Paulo e/ou outros jornais, bem como o círculo 

de relações de Anísio Teixeira, buscando os seus interlocutores no debate a respeito da 
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democracia, da mudança social e da liberdade. Além disso, também seria uma empreitada 

interessante, no que diz respeito ao debate educacional, realizar uma pesquisa mais crítica no 

que diz respeito às ressignificações dadas aos termos da escola nova, utilizados por Teixeira, 

tais como a noção de escola como parte da vida, a ideia de “aprender a aprender” ou o foco na 

aprendizagem ao invés de no ensino.   
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