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RESUMO

LERNER , Samara Lima Tavares Mancebo. A Pós-graduação em Estudo de Problemas
Brasileiros na UERJ: uma reflexão sociológica sobre um projeto de socialização política no
Brasil. 2013. 444 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2013.

Esta tese tem como objetivo principal analisar o processo de montagem e desmontagem
de um projeto de pós-graduação em Estudo de Problemas Brasileiros, desenvolvido na UERJ
em meados dos anos 70, que visava a socialização política dos jovens na ideologia do regime
militar. A UERJ foi berço para o desenvolvimento dos cursos de Especialização e Mestrado
em EPB, que sobreviveram até os primeiros anos do regime democrático, nos anos 80.
Defende-se nesta tese que a pós-graduação em EPB da UERJ expressa o transplante de um
projeto de Mestrado em EPB criado na Escola Superior de Guerra e fundamentado na
Doutrina de Segurança Nacional, com vistas a garantir a reprodução da ideologia do regime
militar, através da projeção sobre o campo educacional-universitário. Para compreender o
referido processo de transplante, com seus respectivos interesses, mostrou-se necessário
explicitar as relações de colaboração existentes entre autoridades da UERJ e da ESG a partir
dos anos 60 e as próprias condições de possibilidade para a UERJ, e não outra universidade,
ter sido palco para o estabelecimento dessas relações e do desenvolvimento da única
experiência de pós-graduação stricto sensu em EPB no Brasil. Esta tese sustenta-se sobre a
análise de fontes primárias relativas aos cursos de Especialização e Mestrado em EPB da
UERJ e aos cursos desenvolvidos na ESG no início dos anos 70. Fontes secundárias também
foram importantes para remontar a história da UERJ, do regime militar e do Estudo de
Problemas Brasileiros no país. O marco temporal deste estudo compreende cerca de duas
décadas, indo do final dos anos 60, quando as relações entre civis e militares da UERJ e ESG
começaram a ser tecidas, até o final dos anos 80, quando foram extintos os cursos de
Especialização e Mestrado em EPB na UERJ.

Palavras-chave: Estudo de problemas brasileiros. Educação moral e cívica. Regime militar.
Doutrina de segurança nacional. Escola Superior de Guerra. Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. Socialização política. Reprodução ideológica.

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the process of construction and deconstruction of a postgraduation course in Brazilian Problems Studies (EPB) deployed at Rio de Janeiro State
University (UERJ) in the mid 1970’s, which aimed to the political socialization of the young
in the military regime. This University was a pioneer regarding the development of
Specialization and Master’s courses in EPB, which survived until the early years of the
democratic regime of the 1980s. In this thesis, it is argued that the post-graduation course in
EPB at the UERJ expressed the replication of a Master’s course in EPB created at the
Superior School of War (ESG), which had the National Security Doctrine as its foundation, in
order to guarantee the reproduction of military regime ideology over the
university/educational fields. To understand this process of so-called replication, and its
respective interests, it was necessary to clarify the relations of cooperation between the
authorities of the ESG and of the UERJ from the 1960s on, and the very conditions
concerning the possibility that the UERJ, and not another university, has been chosen for the
establishment of these relations and the development of this unique experience of a stricto
sensu post-graduation course in EPB in Brazil. This thesis is sustained by the analysis of
primary sources regarding the Specialization and Master’s courses in EPB at the UERJ and
the courses developed by the ESG in the early 1970s. Secondary sources were also important
to trace the history of the UERJ, the military regime, and the Brazilian Problems Studies in
the country. The timeframe of this study comprises about two decades, from the late 1960s,
when the civil-military relations between the UERJ and the ESG began, until the late 1980s,
when the Specialization and Master‘s courses in EPB at the UERJ were extinct.

Keywords: Brazilian problems studies (EPB). Moral and civic education. Military regime.
National security doctrine, Superior School of War (ESG), Rio de Janeiro State University
(UERJ). Political socialization. Ideological reproduction.

RÉSUMÉ

La présente thèse vise principalement à analyser le processus de montage et de
démontage du projet de deuxième cycle universitaire en Études de Problèmes Brésiliens
(EPB) de l’Université de l’État de Rio de Janeiro (UERJ), dans les années ’70, projet qui
visait la socialisation politique des jeunes dans l'idéologie du régime militaire. L’UERJ a été
le berceau du développement des cours de spécialisation et master en EPB, qui ont survécu
jusqu’aux premières années du régime démocratique des années ’80. Le présent manuscrit
soutient que le deuxième cycle en EPB de l’UERJ est la transplantation du projet de master
en EPB créé à l’École Supérieure de Guerre (ESG), et dont les fondements puisent dans la
Doctrine de Sûreté Nationale, en vue de garantir la reproduction de l’idéologie du régime
militaire, par projection sur le champ éducatif/universitaire. Pour comprendre ce processus de
transplantation, avec se intérêts propres, il a été nécessaire d’expliciter les relations
de collaborations établies entre les autorités de l’UERJ et de l’ESG à partir des années ’60
ainsi que les conditions spécifiques qui ont permis à l’UERJ, et à aucune autre université,
d’être le lieu où ces liens ce sont noués et où s’est développée cette expérience unique
de second cycle universitaire en EPB au Brésil. La présente thèse est alimentée par l’analyse
de sources primaires relatives aux cours de spécialisation et de master en EPB de l’UERJ
et aux cours déployés à l’ESG au début des années ’70. Des sources secondaires se sont
également révélées importantes pour tracer l’histoire de l’UERJ, du régime militaire et de
l’EPB dans le pays. L’extension temporelle de la présente étude comprend près de deux
décennies depuis la fin des années ’60, quand les relations entre civils et militaires de l’UERJ
et de l’ESG commencent à se nouer, jusqu’à la fin des années ’80, quand les cours de
deuxième cycle universitaire en EPB de l’UERJ ont été clos.

Mots-clés: Études de problèmes brésiliens. Éducation morale et civique. Régime militaire.
Doctrine de sûreté nationale. École Supérieure de Guerre. Université de l’État de Rio de
Janeiro. Socialisation politique. Reproduction idéologique.
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INTRODUÇÃO

 Apresentação da Tese

Em 1969, no auge do regime militar instaurado cinco anos antes, nasceu a disciplina de
Estudo de Problemas Brasileiros/EPB como uma forma da Educação Moral e Cívica/EMC no
ensino superior. Ficou estabelecido na legislação educacional do período que o Estudo de
Problemas Brasileiros se constituiria como uma disciplina e uma prática educativa
obrigatórias, devendo ser ministrado em nível superior de ensino. Seu currículo, assim como o
da Educação Moral e Cívica, também nasceu comprometido com um projeto políticopedagógico bem definido, voltado para a socialização política e a reprodução ideológica de
certa concepção de mundo fundamentada, em especial, na Doutrina de Segurança
Nacional/DSN e na tradição católica. Cabe salientar que a DSN, criada na Escola Superior de
Guerra/ESG representava um corpus de ideias, valores e projetos para o Brasil de especial
importância para os militares e o regime instaurado em 1964. A ideologia responsável pelo
golpe de 1964, pela manutenção do regime militar e pelo compartilhamento, entre civis e
militares, de ideias, valores e projetos de desenvolvimento e segurança nacionais
fundamentava-se na Doutrina de Segurança Nacional. Pode-se dizer que a DSN foi o
instrumento através do qual os militares conseguiram o apoio dos civis para o
desenvolvimento de seu projeto de nação.
Diante da necessidade de conter a crescente organização de movimentos estudantis; a
ameaça comunista associada às agitações juvenis; o enfraquecimento dos valores morais
(cristãos) relacionado à infiltração comunista; e a própria manutenção do regime de exceção
em vigor no Brasil, a disciplina de EPB foi criada e normatizada pelo Conselho Federal de
Educação/CFE. Sendo o regime militar e a legislação educacional cooptados pelos interesses
do campo militar, o projeto político-pedagógico que orientava a disciplina de EPB aparecia
impregnado da ideologia militar consubstanciada na Doutrina de Segurança Nacional, criada
pela mais importante instituição intelectual militar da época, a ESG.
Como uma disciplina estratégica, o EPB se tornou uma das grandes prioridades do
governo militar, sendo o seu desenvolvimento nas universidades, segundo o discurso oficial,
tomado como fundamental para socializar a juventude nos problemas brasileiros que
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impediam o desenvolvimento e a segurança do Brasil. Ao permitir o conhecimento e o debate
sobre os problemas brasileiros, a disciplina estimularia a busca por soluções capazes de
vencer os chamados óbices nacionais ao desenvolvimento e à segurança do país.
No rastro da criação da disciplina, com o intuito de aumentar o controle sobre o corpo
discente nas universidades, bem como ampliar o público-alvo do referido projeto de
socialização político-ideológico, os militares – e setores da sociedade civil interessados em
conter a ameaça vermelha e o esmaecimento dos valores morais cristãos que vinham sendo
associados à infiltração comunista – passaram a estimular a criação cursos de pós-graduação
em EPB nas universidades Brasil afora. Deste modo, cursos de pós-graduação lato sensu em
EPB foram implementados em várias universidades brasileiras, dentre as quais podemos citar
a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Mackenzie em São Paulo, a
Universidade Federal de Vitória e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), então
Universidade do Estado da Guanabara/UEG. A UERJ alçou voos mais altos do que a demais
instituições de ensino superior no país, desenvolvendo, além do curso de Especialização em
EPB, o Mestrado em Estudos de Problemas Brasileiros, tornando-se a única universidade
brasileira – que se tem registro – a abrigar uma pós-graduação stricto sensu nesta área.
Assim como a disciplina de EPB, o programa dos cursos de Especialização e Mestrado
em Estudo de Problemas Brasileiros da UERJ foi estruturado com base na Doutrina de
Segurança Nacional. A pós-graduação em EPB, no entanto, foi além em sua afinidadeideológica com a referida Escola. Não somente fundamentava-se em uma doutrina criada na
Escola Superior de Guerra, mas expressava em sua estrutura todo um projeto de Mestrado em
EPB criado dentro da ESG em 1973 e, um ano mais tarde, credenciado pelo Conselho Federal
de Educação. O Mestrado da ESG não foi adiante nesta Escola, mas seu projeto foi
desenvolvido na UERJ em meados dos anos 70, por militares egressos da Escola Superior de
Guerra.
A UERJ, dada sua estrutura, história de formação e desenvolvimento, mostrou-se não
somente receptiva aos militares e ao seu projeto de socialização político-ideológico, mas
interessada em estabelecer relações de colaboração com os militares, primeiro da Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército/ECEME, depois da ESG. À UERJ, universidade com
tradição de raro incentivo à produção de conhecimento, interessava o apoio dos militares para
modificar seu status e trazer recursos e visibilidade para a instituição. Ademais, interessava às
suas autoridades o estabelecimento de relações amistosas com os setores militares, de modo a
evitar intervenções em seu estabelecimento, como ocorreu com tantas outras instituições
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universitárias durante a vigência do regime militar. Por fim, não se pode negligenciar o
interesse pessoal de civis da UERJ em fazer carreira na instituição, alavancados pelas relações
de colaboração estabelecidas com os grupos dominantes no país, os militares. De modo
sintético, pode-se dizer que os interesses expressos acima foram determinantes para o
transplante, para a UERJ, e não outra universidade, de um projeto de pós-graduação criado
em uma instituição militar, responsável pela produção e disseminação de valores, projetos e
visões de mundo caros ao regime militar vigente à época. Vale ressaltar que a criação da pósgraduação em EPB procedeu à organização da Coordenação de EPB, em 1975, tendo seus
cursos de Especialização e Mestrado sido criados, respectivamente, nos anos de 1976 e 1977.
Embora extintos pelo reitor em 1988, permaneceram em funcionamento até 1993, de modo a
assegurar aos alunos matriculados a conclusão dos referidos cursos.
À ESG, interessava a possibilidade de reproduzir sua ideologia, com seus respectivos
valores, linguagem, visões de mundo e projetos de Brasil através de uma instituição civil –
legitimamente voltada para produção de conhecimento – de modo a sustentar relações de
dominação civil-militares legitimadas na segunda metade do século XX. Sem a socialização
na doutrina militar, com as concepções de mundo e visões de Brasil que carregava, não se
teria alcançado o consenso de ideias e valores necessários para amalgamar as contradições
internas do país. Este consenso, que contribuiu para o golpe de 64 e a manutenção do regime
militar, expressava-se através de um discurso harmonioso, nacionalista, anticomunista,
democrático, ordeiro e desenvolvimentista a partir do qual se consubstanciava o próprio
exercício da dominação militar. Em um período marcado pelo início do lento e gradual
processo de abertura política, tornou-se ainda mais importante para os militares a
possibilidade de disseminar sua doutrina, sobretudo, através de uma instituição não-militar de
ensino, como a UERJ.
Diante do exposto, pode-se dizer que o desenvolvimento da pós-graduação em EPB na
UERJ apresenta-se como um objeto de análise singular. Além de ter sido única no país a
experiência de uma pós-graduação stricto sensu em EPB, interessa o fato de ter se
desenvolvido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a partir de um projeto de pósgraduação criado dentro da Escola Superior de Guerra.
Esta tese, portanto, cuidará de realizar uma reflexão sócio-histórica sobre um processo
de montagem e desmontagem de um projeto de pós-graduação em EPB, realizado na UERJ
em meados da década de 1970, visando a socialização política dos jovens na ideologia política
do regime militar. Tendo sido criada e coordenada por militares egressos da Escola Superior
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de Guerra e estruturada a partir de um projeto idealizado dentro da mesma Escola, defende-se
neste estudo que a pós-graduação em EPB da UERJ expressa o transplante de um projeto de
Mestrado em EPB criado na ESG e fundamentado na DSN. Se pelo lado dos militares da ESG
este transplante acenava com a possibilidade de reprodução de sua ideologia e preservação de
relações de dominação civil-militares, pelo lado dos civis da UERJ, estaria a intenção de se
valer do apoio dos militares para desenvolver projetos de seu interesse, construir seus campus
e alçar a UERJ ao posto de uma universidade de prestígio, nos moldes da UFRJ, por exemplo.
Para compreender o referido processo de transplante, com seus respectivos interesses,
optamos por remontar à história de formação da UERJ, à trajetória do ensino de EPB nesta
universidade, explicitar as relações de colaboração estabelecidas entre autoridades da UERJ e
da ESG, a partir dos anos 60, e atentar para as próprias condições de possibilidade para a
UERJ, e não outra universidade, ter sido palco para o estabelecimento dessas relações e do
desenvolvimento da única experiência de pós-graduação stricto sensu em EPB do Brasil.
É premissa deste estudo que o compartilhamento de determinados valores entre civis e
militares

–

valores

morais

cristãos,

democráticos,

anticomunistas

e

nacional-

desenvolvimentistas – teria permitido um certo consenso em torno da necessidade de
promover, através do processo educacional, a regeneração moral dos indivíduos (em especial
da juventude). Este consenso, associado aos interesses particulares da ESG e da UERJ teria
convergido para a criação da pós-graduação em EPB da UERJ, em pleno momento de
transição política no país.
Fugindo de explicações dualistas e que, de modo geral, reduzem a propriedade e a
própria riqueza dos fatos analisados, interessa a este estudo compreender a pós-graduação em
Estudo de Problemas Brasileiros da UERJ e o processo de projeção do campo militar sobre o
educacional que expressa, a partir das ambiguidades que envolveram o regime militar no
Brasil; o consenso social em torno de valores veiculados por esse regime; e a normatização da
disciplina de Educação Moral e Cívica e sua forma no ensino superior – o Estudo de
Problemas Brasileiros. Estreitando nosso foco de análise, um olhar atento se voltará para as
ambiguidades que contribuíram para erguer, estrutural e academicamente, a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Uma vez na universidade, atentaremos para novas ambiguidades:
aquelas que possibilitaram a construção de uma Coordenação de Estudo de Problemas
Brasileiros e dois cursos de pós-graduação, uma Especialização e um Mestrado em EPB, por
um general e importante ex-comandante da Escola Superior de Guerra.
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Para além da esquerda e da direita, das lentes ideológicas através das quais o mundo era
visto pelos atores que ajudaram a construir o objeto desta tese, o que será enfocado será a
montagem de uma vigorosa rede de colaboração entre atores com interesses ora harmônicos,
ora distintos, mas que convergiam para um mesmo ponto: a pós-graduação em Estudo de
Problemas Brasileiros na UERJ. Defende-se neste estudo que este projeto só se tornou
possível, com a magnitude que o caracterizou, em razão de uma série de ambiguidades que,
antes de serem elementos estranhos, mostram-se como constitutivos das ações e relações que
estabelecem em sociedade e que, por tal razão, não devem ser negligenciadas nesta tese.
Para análise e interpretação do objeto proposto serão utilizados teorias e conceitos que
se mostraram úteis, capazes de dar contar das ambiguidades que se apresentaram ao longo da
pesquisa. Em inspiração weberiana de fazer ciência, a teoria aqui funcionará como um
conjunto de instrumentos que tornará possível a compreensão do sentido de uma cadeia de
ações e relações sociais que permitiram a criação da pós-graduação em EPB, realizada na
UERJ, e sua sustentação por mais de uma década. Sendo assim, destacam-se alguns autores
que, com suas contribuições teóricas, constituirão o instrumental que nos ajudará na
interpretação do objeto proposto, sendo eles: Max Weber (2009), Pierre Bourdieu (2004),
Helena Bomeny (1981, 1994), Luiz Antônio Cunha (2002, 2005, 2007, 2010), Deise Mancebo
(1995), Everton Rodrigo Santos (2010), Rodrigo Patto Sá Motta (2002) e José Antônio
Sepúlveda (2011), para citar alguns. Sem dúvida, muitos serão os autores aludidos nesta tese e
importantes para análise do objeto e sustentação do argumento construído, sendo suas
contribuições também deslindadas ao longo do desenvolvimento desta tese.
Por fim, importa destacar que o marco temporal deste estudo compreende cerca de duas
décadas, indo do final dos anos 60, quando as relações entre civis e militares da UERJ e da
ESG começaram a ser tecidas, até o final dos anos 80, quando foram extintos os cursos de
Especialização e Mestrado em EPB da UERJ. Não obstante a coordenação de EPB tenha sido
criada em 1975 e seus cursos de Especialização e Mestrado em EPB desenvolvidos,
respectivamente, a partir de 1976 e 1977, concluiu-se que a compreensão das condições de
possibilidade para a criação da pós-graduação em EPB da UERJ seria incompleta se
restringíssemos o foco da pesquisa ao período de seu funcionamento. O período analisado foi
expandido, portanto, para compreender o momento em que começaram a ser tecidas as
relações de colaboração entre civis da UERJ e militares, primeiro da ECEME e depois da
ESG: a partir de meados dos anos 1960.
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Por ser o Estudo de Problemas Brasileiros uma disciplina criada no seio do regime
militar, fundamentada na Doutrina de Segurança Nacional, com propósitos claros de
socializar política e ideologicamente os jovens nesta doutrina; por ter sido implementado a
despeito da resistência de estudantes, professores e, inclusive, de membros do próprio
Conselho Federal de Educação; por ter se constituído como uma experiência de socialização
política em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, no caso da UERJ; por apresentar a
pós-graduação em EPB da UERJ estreita afinidade programática e doutrinária com o projeto
de Mestrado em EPB criado na ESG poucos anos antes do curso da UERJ; por terem, ambas
as experiências de Mestrado em EPB, sido criadas e coordenadas pelo mesmo general e
comandante da ESG; e por ter o curso de Mestrado em EPB se desenvolvido efetivamente
apenas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Pós-Graduação em Estudo de
Problemas Brasileiros da UERJ constitui-se em rico objeto de estudo, cuja compreensão de
sua estrutura, funcionamento e das relações de colaboração que permitiram sua ascensão,
manutenção e ocaso, nos darão mais subsídios para a compreensão do próprio regime militar,
da forma como este interveio (se projetou) na educação superior, assim como dos
instrumentos utilizados pelos militares para a reprodução de sua ideologia e preservação das
relações de dominação civil-militares estabelecidas ao longo do século XX.
Para compreender o processo de montagem e desmontagem da pós-graduação em
Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ e levantar as condições de possibilidade para sua
criação e desenvolvimento nesta universidade, este estudo focará a análise de fontes primárias
relativas aos cursos de Especialização e Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros da
UERJ, à Coordenação de EPB e aos cursos desenvolvidos na Escola Superior de Guerra nos
primeiros anos da década de 1970, quando o projeto de Mestrado em EPB foi primeiramente
estruturado.
Por fontes primárias compreende-se toda a documentação oficial analisada, pertinente
aos cursos e à coordenação mencionados acima. Foram analisados os seguintes documentos:

-

Boletins UEG / UERJ;

-

Normas da pós-graduação da UERJ;

-

Estatutos e Regimentos da UDF/UEG/UERJ;

-

Documentos relativos ao Seminário de Educação e Segurança Nacional, ao Campus
Avançado de Parintins e ao Projeto Rondon;

-

Relatórios de Ensino de EPB na graduação;
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-

Planos e Programas dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB;

-

Regulamentos dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB;

-

Projetos de Reestruturação dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB;

-

Relatórios finais dos cursos de pós-graduação em EPB preenchidos pela Coordenação
de EPB;

-

Relatórios Anuais do curso de Mestrado em EPB enviados para a CAPES;

-

Processos abertos na Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ para tratar da
Regulamentação do Mestrado em EPB;

-

Ofícios da Coordenação de EPB e da Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da
UERJ;

-

Parecer de credenciamento do Mestrado em EPB da UERJ;

-

Atos Executivos, Deliberações e Resoluções aprovados na UERJ;

-

Fichas de inscrição dos alunos da pós-graduação em EPB da UERJ;

-

Atas de seleção da pós-graduação em EPB e de defesa de dissertação;

-

Dissertações defendidas pela Coordenação da Pós-Graduação em EPB

-

Parecer de credenciamento do Mestrado em EPB da ESG;

-

Programas e currículos dos cursos da ESG (1972-1974);

-

Boletins Internos da ESG;

-

Regimento Interno da ESG, 1973;

-

Regulamento da ESG, 1973.

Esta tese contou também com o importante auxílio de fontes secundárias expressas em
livros, artigos e trabalhos acadêmicos como dissertações de mestrado e teses de doutorado que
propiciaram a base teórica para interpretação das fontes primárias analisadas.
O estudo contou com duas entrevistas em profundidade realizadas com dois
personagens envolvidos com a pós-graduação em EPB da UERJ: os professores Wilson
Choeri e Antônio Carlos Peixoto. Tendo assumido vários postos nos órgãos superiores da
UERJ, o professor Choeri foi de importância singular para o estabelecimento das relações de
colaboração tecidas com os militares da ECEME e da ESG, e para a criação da Coordenação
de EPB na UERJ. O professor Antônio Carlos, por sua vez, foi professor da pós-graduação
em EPB entre os anos de 1985 e 1987 e se mostrou importante, não somente para melhor
compreensão da estrutura da pós-graduação, mas para que eu chegasse ao contato com a
pessoa responsável pelos documentos relativos à pós-graduação em EPB. Isso posto, vale
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apresentar como se desenrolou o processo de pesquisa que me levou ao alcance do material
analisado e à consequente realização desta tese.

 Percurso da Pesquisa

Em março de 2010, ao decidir tomar como objeto de estudo a pós-graduação em EPB
da UERJ, pouco conhecia sobre sua história e estrutura. O tema me foi sugerido por minha
orientadora, Helena Bomeny, diante de minha impossibilidade de levar adiante o projeto de
pesquisa que vinha desenvolvendo até então. O material que me foi dado como ponto de
partida – os programas dos cursos de Especialização e do Mestrado em EPB – pertencia ao
professor Luiz Antônio Cunha e me chegou pela minha orientadora.
Assumi como ponto de partida de meu trabalho de pesquisa a busca por documentos
que me permitissem (re)construir a história da pós-graduação em EPB. Seguindo orientação
da Helena Bomeny, fui até o Departamento de Desenvolvimento da Pós-Graduação da
UERJ/DEPG, onde fui informada que não havia nenhum registro de material sobre o
Mestrado ou a Especialização em EPB. Segundo as duas funcionárias que me atenderam, em
razão de ter sido extinto há muitos anos (cerca de 30 anos), esse material não estaria “no
sistema” e “o que existisse” dele deveria estar “em algum arquivo morto pela UERJ”. No
mais, sugeriram que eu fosse até ao Núcleo de Memória, Informação e Documentação da
UERJ. No Núcleo MID, uma vez mais, recebi a notícia de que não havia nenhum registro de
material sobre a pós-graduação em EPB na UERJ. Entretanto, foi-me sugerido que fizesse
uma pesquisa nas bibliotecas da instituição, o que foi feito imediatamente após esta conversa.
A biblioteca de Ciências Sociais (CCS/A), no nono andar, foi a primeira a ser visitada.
Chegando lá, novamente fui informada de que não havia um registro no sistema sobre
dissertações, trabalhos de final de curso ou quaisquer outros documentos relativos à
Especialização e ao Mestrado em EPB, e que a única forma de “achar algum documento ou
dissertação”, seria através do nome dos autores e/ou dos títulos dos trabalhos, informações
que ainda não possuía. Em uma busca pela Rede Sirius, o sistema virtual de bibliotecas da
UERJ, ao procurar pelas palavras-chave EMC e EPB, fui levada a algumas poucas
dissertações de mestrado nesta área. No entanto, esta pesquisa se mostrou de muita
importância porque me fez perceber que as dissertações não constavam do acervo de uma
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única biblioteca, estando distribuídas pelas várias bibliotecas da instituição, quais sejam:
CEHA (12º andar), CEHB (11º andar), CEHC (Duque de Caxias), CEHD (São Gonçalo),
Núcleo ND BL e CCSA (9º andar), CCSB (8º andar), CCSC e CB/S (7º andar), CTC/C (4º
andar), MID (2º andar) e Biblioteca Comunitária (1º andar). Não dispondo dos títulos nem dos
nomes dos autores fez-se necessário um trabalho de pesquisa “braçal” em cada uma das
bibliotecas citadas. Em cada uma delas, fui até o setor destinado às dissertações e teses
defendidas na UERJ e abri, uma a uma, em busca de informações sobre a coordenação dos
cursos de EPB. A pesquisa foi bastante válida, pois a partir dela pude começar a mapear o
corpo docente e discente do Mestrado em EPB, assim como as linhas de pesquisa que
orientavam os trabalhos de final de curso.
Passados dois meses, já havia percorrido todas as bibliotecas da UERJ e levantado 59
das 70 dissertações mapeadas1, que foram defendidas na Coordenação de Estudo de
Problemas Brasileiros da UERJ entre os anos de 1979 e 1993. Desde então pude perceber que
as dissertações situavam-se dentro de uma das quatro áreas de concentração pertinentes ao
curso, a saber: área de desenvolvimento social (ou psicossocial), área de desenvolvimento
econômico (ou social e econômico), área de desenvolvimento político e área de Segurança
Nacional. Esta divisão, segundo a área de concentração, logo me chamou a atenção por
indicar em seus títulos a ênfase dada à questão do desenvolvimento e da segurança nacional,
que pouco mais tarde me levaria à Doutrina de Segurança Nacional e à Escola Superior de
Guerra.
No final de Abril de 2010, já preocupada por ainda não ter conseguido definir meu
objeto de estudo, decidi contar um pouco do meu novo projeto de pesquisa para um amigo e
ex-orientador, o professor Antônio Carlos Peixoto. Mal terminei de falar sobre o projeto e ele
me disse, com um largo sorriso, “este mundo é muito pequeno, não é mesmo Samara?! Eu fui
professor desta bodega quando voltei do exílio”. Diante da confissão de que ele teria sido
professor do curso de Mestrado em EPB, marcamos uma entrevista. Nesta conversa, Antônio
Carlos me falou sobre professores da pós-graduação em EPB, de sua coordenação, das
relações ente civis e militares dentro da UERJ, da perda de força dos militares quando da
posse de Leonel Brizola no Governo do Estado do Rio de Janeiro, e das brigas e interesses
que levaram à criação e extinção do ISEBI (Instituto Superior de Estudos Brasileiros e
Relações Internacionais), que por menos de dois anos foi responsável pela pós-graduação em
1

Tive acesso às demais dissertações (e neste caso, acesso apenas aos títulos delas) através de sua menção nos Relatórios
Anuais do Curso de Mestrado em EPB, enviados à Capes, e por meio do pedido de credenciamento do Mestrado de EPB,
enviado ao CFE.
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EPB na UERJ. Ao final da entrevista, o professor sugeriu que eu fizesse uma entrevista com a
professora Lená Medeiros de Menezes.
Professora titular de história contemporânea da UERJ e Sub-Reitoria de Graduação da
universidade/SR-1, desde 2008, Lená Medeiros foi professora e diretora do Instituto Superior
de Estudos Brasileiros e Relações Internacionais/ISEBI, criado na UERJ em 1986, extinto em
1988. Um ano após sua criação, o Instituto tornou-se responsável pelo ensino de EPB na
UERJ, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação. Entrei em contato com a
professora Lená em Junho de 2010, por email, com o intuito de entrevistá-la. A entrevista não
aconteceu, mas sua resposta ao meu email foi determinante para o andamento da tese:
“Quanto à documentação do curso, pelo que sei, ficou em mãos da funcionária Heloísa, hoje
lotada na Faculdade de Administração, pois a SR2 da época não a quis receber”. Sobre o fato
da Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/SR-2 não ter recebido o material dos cursos de
EPB, trataremos ao longo da tese. Quanto à funcionária Heloísa, entrei em contato com ela
logo após ter recebido o email da professora Lená, em junho de 2010.
Heloísa Casalino Pieri foi secretária da Coordenação de Estudo de Problemas
Brasileiros entre 1979 e 1988, e ficou responsável pelo material da pós-graduação em EPB
logo após a recusa da SR-2 em recebê-lo. Segundo Heloísa, grande parte do material “foi
jogado fora” ou “queimado”, caso das monografias do curso de Especialização. Com relação
às dissertações de mestrado, elas acabaram “espalhadas pelas bibliotecas da UERJ”, o que
pude perceber no início de minha pesquisa. Ao saber que “estavam queimando o material”,
Heloísa juntou “o que sobrou” e guardou no almoxarifado da UERJ, local onde permanece
guardado e sob sua responsabilidade. Solícita, Heloísa permitiu minha livre entrada no
almoxarifado durante toda a realização deste trabalho de pesquisa, consentindo, inclusive, na
cópia dos documentos que fossem do meu interesse.
Pouco mais de um ano após o primeiro contato, voltei a procurar Heloísa com o intuito
de que ela pudesse intermediar o meu contato com algumas “figuras-chave” para a
compreensão do meu objeto de estudo. Foi a partir desta conversa e de sua pronta ajuda que
cheguei ao contato do professor Wilson Choeri – um dos principais agentes da rede de
colaboração que se estabeleceu entre civis e militares dentro da UERJ e que, juntamente com
o general João Bina Machado (1908 a 2000), organizou as bases para a criação da pósgraduação em EPB da UERJ. O contato com o professor foi feito e duas importantes
entrevistas foram realizadas em fevereiro de 2012. O conteúdo das mesmas poderá ser visto
ao longo desta tese.
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No que diz respeito ao material pesquisado na Escola Superior de Guerra, cabe
explicitar também as fontes que me levaram ao material relativo aos cursos da ESG. No
próprio ano de 2010, quando assumi a pós-graduação em EPB como objeto de estudo de
minha tese de doutorado, fui orientada pela Helena Bomeny a procurar o professor Luiz
Antônio Cunha. O professor mantinha um grupo de estudos com seus orientandos de
mestrado e doutorado da UFRJ e alguns de seus trabalhos versavam sobre a temática da
socialização política através do processo educacional. Sabendo disso, Helena achou que
participar dessas reuniões poderia ser importante para o meu trabalho, sobretudo porque este
era um tema ainda novo para mim.
Entrei em contato com o professor Luiz Antônio que me recebeu pronta e
atenciosamente, permitindo minha participação no grupo. Além de ter podido usufruir das
reuniões semanais realizadas pelo grupo ao longo dos últimos dois anos pude receber do
professor sugestões que me foram decisivas para a organização desta tese. No que se refere ao
material da ESG, especificamente, tive acesso à instituição por intermédio de José Antônio
Sepúlveda que, quando comecei a participar das reuniões do grupo de pesquisa, estava se
desligando do mesmo, visto ter defendido sua tese de doutorado. José Antônio estabeleceu os
contatos necessários para que eu fosse recebida na Divisão de Planejamento e Orientação
Didático-Pedagógico da ESG e tivesse autorização para pesquisar e copiar alguns documentos
importantes para esta tese. Foi feita uma pesquisa bibliográfica também na Biblioteca da ESG
durante os primeiros meses de 2012. Além disso, fui indicada, dentro da Divisão de
Planejamento e Orientação Didático-Pedagógico, a fazer contato com um general que havia
sido responsável pela organização da memória da ESG. Tentei fazer contato algumas vezes,
tanto por telefone quanto por email, visando obter do mesmo uma entrevista para, quem sabe,
esclarecer algumas questões sobre o Mestrado em EPB desenvolvido na ESG. O general, no
entanto, nunca retornou meu contato.

 Apresentação dos Capítulos

Esta tese foi divida em sete capítulos, cuja apresentação faremos agora.
O primeiro capítulo, O Estudo de Problemas Brasileiros: seus antecedentes e bases de
sustentação político-ideológicas, será dedicado a mapear os antecentes do Estudo de
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Problemas Brasileiros, dentre os quais, podemos citar: a trajetória de formação e
transformação da EMC ao longo de século XX; os interesses e projeções dos campos religioso
e militar sobre o educacional, a fundamentação doutrinária das disciplinas de EMC e EPB; o
contexto político que possibilitou a criação e a obrigatoriedade das disciplinas de EMC e
EPB; e a legislação educacional que tornou obrigatória e normatizou as referidas disciplinas.
Enfocaremos também as duas grandes ameaças ao sistema político brasileiro serviu para
justificar a obrigatoridade das disciplinas de EMC/EPB: o movimento estudantil e a ameaça
comunista.
No capítulo 2, UERJ: história, estrutura e desenvolvimento, delinearemos a estrutura da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, focando em sua história de formação, atentando
para as transformações que marcaram o seu desenvolvimento e processo de autonomização,
desde sua criação em 1950 até o final da década 1980, período em que termina a experiência
da pós-graduação em EPB na instituição. Além disso, procuraremos mapear a estrutura
acadêmica e administrativa da universidade, identificar suas unidades e respectivas
autoridades que estiveram envolvidas em relações de afinidade e colaboração com os
militares a partir dos anos 60.
O capítulo terceiro, EPB na graduação, acompanhará a trajetória da disciplina de
Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ, desde quando começou a ser ministrada na então
UEG, em 1971, passando pelas mudanças realizadas em seu programa após a criação da
Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros, em 1975, indo até a extinção desta
disciplina da grade dos cursos da universidade, em abril de 1989. Além dos objetivos e
programas da disciplina, o capítulo apresentará os agentes envolvidos com os primeiros
passos do Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ.
O quarto capítulo, A UERJ e a ESG: duas décadas de colaboração, abordará o processo
e os interesses envolvidos no transplante de um projeto de socialização política e reprodução
ideológica, da ESG para UERJ. Enfocaremos a construção das redes de colaboração
estabelecidas entre autoridades de ambas as instituições e os agentes mais diretamente
envolvidos com elas. O capítulo compreenderá ainda uma discussão sobre as origens da pósgraduação em EPB, entendendo-as como: o Seminário de Educação e Desenvolvimento,
Seminário de Educação e Segurança Nacional, o Projeto Rondon, o Curso Superior de Guerra
da ESG, e o Mestrado em EPB da ESG. Para elucidar parte das discussões, lançaremos mão
da entrevista que nos foi concedida pelo professor Wilson Choeri, em fevereiro de 2012.
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O quinto capítulo da tese, Da ESG para a UERJ: o transplante da pós-graduação em
EPB, será dedicado à análise dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu em EPB
desenvolvidos na UERJ. Interessará a este capítulo, mapear a estrutura acadêmica e
admistrativa dos referidos cursos; além das afinidades ideológicas e programáticas com o
projeto de Mestrado em EPB da ESG.
O sexto capítulo, Da CEPB ao ISEBI: a estrutura e os recursos humanos da
coordenação e do programa de EPB complementará o anterior, na medida em que abarcará
elementos que indicam o transplante do projeto de Mestrado em EPB da ESG para a UERJ:
abarcará os recursos humanos envolvidos com a Coordenação de EPB e integrantes do corpo
docente e discente da pós-graduação em EPB. Além de focarmos a estrutura da Coordenação
de EPB, chamaremos a atenção para o estabelecimento de novas redes de colaboração
estabelecidas através da CEPB, após 1984, agora não mais com militares, mas com civis,
ligados especialmente ao PDT e/ou ao então reitor Charley Fayal de Lyra. Estas novas redes
colaborativas deram vida a um Instituto que passou a abrigar o programa de EPB a partir de
1986: o ISEBI. Este capítulo, assim como o anterior, lançará mão da entrevista realizada com
o professor Antônio Carlos Peixoto, em abril de 2010.
No sétimo e último capítulo, focaremos o longo processo vivenciado pela Coordenação
de EPB para ter a aprovação do Regulamento Específico de seu curso de Mestrado em EPB
pela SR-2 e pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa/CSEP da UERJ, assim como de seu
credenciamento pelo Conselho Federal de Educação. Veremos que o processo de
regulamentação e aprovação do credenciamento do curso de Mestrado em EPB, que levou
sete anos para ser finalizado, não ocorreu sem resistência de professores da UERJ, lotados na
SR-2 e no CSEP, assim como de pesquisadores ligados à CAPES. O resultado final, no
entanto, teria sido favorável ao Mestrado, se o mesmo não deixasse de oferecer mastrícula –
sob determinação do novo reitor empossado, Ivo Barbieri – poucos meses após ter recebido
do CFE o Parecer de credenciamento (nº 1.102/87).
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1 O ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS: SEUS ANTECEDENTES E BASES
DE SUSTENTAÇÃO POLÍTICO-IDEOLÓGICAS

A disciplina Estudo de Problemas Brasileiros/EPB foi tornada obrigatória em 1969
como uma forma da Educação Moral e Cívica/EMC no ensino superior. Se esta deveria ser
ministrada aos alunos do ensino primário e secundário, na condição de disciplina e prática
educativa, o Estudo de Problemas Brasileiros voltar-se-ía para os estudantes matriculados em
instituições de ensino superior – públicas e privadas – sendo também inserido no currículo
como disciplina e prática educativa.
Embora tenha se tornado obrigatório o ensino das disciplinas de EMC e EPB, o
desenvolvimento das mesmas não se deu sem resistência em todas as instituições de ensino.
Também não se pode dizer que não existiram instituições onde o ensino da EMC e do EPB
tivesse sido bem recebido e até desejado. De modo geral, pode-se argumentar que o ensino
dessas disciplinas foi, ao mesmo tempo, objeto de e ensejou uma série de relações, ora de
colaboração, ora de resistência à sua obrigatoriedade, de acordo com a instituição onde se
desenvolveu. No caso específico de EPB e dentre aquelas instituições onde as relações de
colaboração foram as que marcaram a trajetória do ensino desta disciplina, encontra-se a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ, na qual, além da disciplina de EPB, foram
desenvolvidos dois cursos de pós-graduação nesta área, um lato e outro stricto sensu, sendo
objeto deste estudo a compreensão das engrenagens que permitiram a criação desses cursos
em pleno período de transição para a democracia.
A compreensão da estrutura e do modus operandis da pós-graduação em EPB da UERJ
exige que, antes de focarmos precisamente este objeto de estudo, atentemos para os
antecedentes sócio-históricos e ideológicos da disciplina de EPB, expresso na trajetória da
Educação Moral e Cívica e em sua relação com os campos militar e religioso. A
reconstituição desse caminho trilhado pelo ensino da moral e do civismo desde o início da
primeira república, nos permitirá captar o caráter estratégico da EMC – como disciplina e/ou
prática educativa – sobretudo em períodos marcados por regimes autoritários, como o
Varguista e o Militar. Notaremos também que, desde que se começou a estimular o ensino da
moral e do civismo no Brasil, este tipo de educação guardou, em suas propriedades cívicas e
morais, muitos dos interesses do campo religioso (especificamente os da Igreja Católica) e do
campo militar (sustentado inicialmente pela filofofia positivista e, no regime militar, pela
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Doutrina de Segurança Nacional). A relação desta disciplina com os campos religioso e
militar desenvolveu-se dentro de um vai e vem histórico e político que deixou sua trajetória
marcada por uma série de avanços e retrocessos em sua função estratégica e ideológica, só se
estabilizando na década de 1960. Neste período, diante de um conjunto de ameaças (reais e
virtuais) à “democracia brasileira”, os campos religioso e militar, associados a setores da
sociedade civil, estabeleceram um consenso em torno da necessidade da disseminação, no
ensino básico e universitário, de um tipo de educação que fosse capaz de promover a
regeneração moral do povo – mais especificamente da juventude, que supostamente vinha
sendo ameaçada pela desestruturação da família moderna e pela ideologia exótica do
comunismo.
Guardadas as raízes históricas dessa disciplina, que dizem respeito à formação de seu
componente cívico e moral, estabelecido na relação com os campos referidos acima, foi na
década de 1960 que esses componentes se viram mais requisitados e também mais
doutrinariamente definidos, ganhando uma função estratégica e explícita dentro do governo
militar. O ápice foi o estabelecimento de sua obrigatoriedade como disciplina e prática
educativa em 1969.
Não obstante as particularidades e disputas que se desenvolviam dentro e entre esses
campos religioso e militar, após o golpe de 1964, alguns de seus interesses puderam ser
expressos e representados através do ensino da EMC e do EPB. Estas disciplinas expressaram
não somente a aproximação entre os referidos campos, mas a projeção dos mesmos sobre o
campo educacional. O campo educacional permitiu a projeção dos referidos campos em razão
de sua pouca autonomia, sendo objeto de variadas reformas ao longo do século XX, muitas
delas ao sabor de interesses militares e/ou religiosos.
Dentro do campo militar, uma importante instituição foi criada no final dos anos 40: a
Escola Superior de Guerra/ESG. A Escola teve um papel fundamental no processo de
elaboração do conteúdo programático da EMC e, sobretudo, do EPB. Como aparelho de
sustentação ideológica do campo militar e, posteriormente, do regime militar, a ESG não
somente fortaleceu o campo militar e orientou as ações do Estado durante esse regime, como
se prontificou a criar instrumentos de socialização de sua doutrina na sociedade civil. Um
desses instrumentos foi o Estudo de Problemas Brasileiros. Sustenta-se que a Instituição
representou um papel fundamental durante o período de transição para a democracia, que se
inicia em 1974, ao buscar criar meios/instrumentos capazes de preservar as relações de
dominação civil-militares, após a saída dos militares do governo. Um desses instrumentos é o
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objeto desta tese: a pós-graduação em EPB desenvolvida na Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, na segunda metade da década de 19702.
Neste primeiro capítulo, buscaremos mapear os antecentes do EPB. Isso significa
atentar para: a trajetória de formação e transformação da EMC ao longo de século XX; os
interesses e projeções dos campos religioso e militar sobre o educacional, expressos na
configuração da EMC e do EPB; a fundamentação doutrinária das disciplinas de EMC e EPB,
embasadas na Doutrina de Segurança Nacional desenvolvida na Escola Superior de Guerra; o
contexto político que permitiu o golpe de 1964 e, posteriormente, a obrigatoriedade do ensino
de EMC/EPB, transformando-as em disciplinas estratégicas para o regime militar; a legislação
educacional que tornou obrigatória e normatizou a EMC e o EPB; e, por fim, chamar a
atenção para as duas grandes ameaças ao sistema político brasileiro que, por sua vez,
motivaram o consenso em torno da necessidade da inclusão de EMC/EPB como disciplinas
obrigatórias nos currículos nacionais: o movimento estudantil e a ideologia comunista.
Toda essa discussão desenvolvida neste capítulo acompanhará o desenvolvimento dos
demais e servirá de sustentação para a argumentação levada a cabo nesta tese.
Este capítulo contará com três subcapítulos e, para desenvolvê-los, lançaremos mão da
legislação educacional que orientou a trajetória da EMC, bem como de algumas dissertações
de mestrado, teses de doutorado e estudos de pesquisadores da educação no Brasil, que
versam sobre a temática da EMC e da projeção dos campos militar e religioso sobre o
educacional.

1.1

As raízes religiosas e positivistas do ensino de moral e civismo no Brasil

A educação pública brasileira percorreu todo o período do Brasil-Colônia e BrasilImpério sendo pouco valorizada e tendo um papel secundário no projeto de contrução da
sociedade brasileira. Só com a chegada da República (1889) é que se começa a pensar na
educação como fator importante para promover a formação de cidadãos, ou melhor, de um
determinado tipo de cidadão para construir uma nação moderna e sólida identitariamente.
Com o intuito de promover a ordem e o progresso, através do sistema educacional, o ensino
da moral e do civismo vem sendo estimulado desde a Proclamação da República, e se
2

Trataremos da pós-graduação em EPB nos capítulos 5, 6 e 7 da tese.
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transformando ao longo do século XX, ao sabor da influência da doutrina cristã, da filosofia
positivista e da Doutrina de Segurança Nacional.
Segundo José Antônio Sepúlveda (2011), o fato do campo educacional ter exercido
papel secundário até a República, e de ter se caracterizado como um campo fraco, com pouca
autonomia, favoreceu o processo de projeção de outros campos sobre ele, sobretudo o
religioso e o militar. É, precisamente, dentro desse processo de projeção dos campos militar e
religioso sobre o educacional que analisaremos a Educação Moral e Cívica e sua forma no
ensino superior, o Estudo de Problemas Brasileiros.
Antes de darmos início à história de formação dessas disciplinas, faz-se necessário
conceituar as noções de campo e projeção que atuarão como importantes instrumentais de
análise para a compreensão do objeto deste estudo.
Para compreender o conceito de campo, tomaremos como nossa a definição de Pierre
Bourdieu (2004), para quem o campo representa um universo autônomo, porquanto portador e
construtor de regras e normas a partir das quais os agentes – indivíduos e instituições que dele
participam e o compõem – criam, reproduzem e disseminam todas as formas simbólicas
produzidas e que, por sua vez, constituem e orientam o próprio campo e a forma como os
agentes devem agir dentro dele. “Esse universo é um mundo social como os outros, mas que
obedece a leis sociais mais ou menos específicas” (BOURDIEU, 2004, p. 20). Na condição de
mundo social dotado de leis próprias, o campo “faz imposições, solicitações, etc., que são, no
entanto, relativamente independentes das pressões do mundo social global que o envolve”
(BOURDIEU, 2004, p. 22).
Em outras palavras, segundo o sociólogo francês, apesar de todo campo – qualquer que
seja ele: científico, político, militar, religioso, intelectual, educacional, etc. – sofrer influência
das leis sociais, porque submetido a elas em sociedade, ele sempre possui uma autonomia
relativa, parcial, que pode ser maior ou menor segundo sua força. O componente “força do
campo” nos é especificamente importante porque se refere ao grau de autonomia presente em
cada campo dentro da sociedade. E tanto maior a autonomonia, a força do campo, maior a sua
capacidade de resistir às pressões sociais externas a ele, dentre as quais: as pressões políticas e
das leis, por exemplo.
Por outro lado, quando mais fraco for um campo – condição que Bourdieu (2004)
chama de heteronomia – mais os problemas exteriores a ele, como os políticos e os
econômicos, por exemplo, o influenciarão diretamente.
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Sendo, portanto, os campos diferenciados segundo seu grau de autonomia, Bourdieu os
considera como campos de força e também de luta para manter, conservar e/ou aumentar sua
autonomia. Essa luta não se dá apenas entre os agentes que constituem um campo, mas entre
os próprios campos, visto que a fraqueza de um torna mais fácil a projeção de um outro mais
forte, mais autônomo, sobre ele.
No que tange à noção de projeção, José Antônio Sepúlveda (2011) nos oferece um
conceito que se mostra eficaz para esta tese. Segundo o autor, “a dinâmica de projeção pode
ser definida como a presença de elementos de um campo sobre o outro” (SEPÚLVEDA,
2011, p. 16). Sua caracterização da noção de projeção deita raízes sobre o conceito de
heteronomia elaborado por Pierre Bourdieu. Sendo assim, segundo Sepúlveda, é a condição
heterônoma de um campo, sua fraca autonomia que permite que outros campos mais
autonomizados se projetem sobre ele.
Nesta tese, e endossando as conclusões alcançadas por José Antônio Sepúlveda (2011)
em sua tese de doutorado, assumiremos que a fraca autonomia do campo educacional no
Brasil, desde o Império e atravessando o século XX, permitiu que os campos militar e
religioso – ora em separado, ora em conjunto, mas sempre em conformidade com os
interesses do Estado – se projetassem sobre o campo educacional, interferindo na organização
de seu currículo, através da inclusão e/ou reformulação do conteúdo de disciplinas e práticas
educativas. O poder de influência de cada um desses campos sobre o educacional variou
conforme o período político, o que fica expresso nas idas e vindas da educação moral e cívica
e do ensino religioso no currículo escolar, do final do XIX ao século XX.
Pode-se dizer que o processo de projeção do campo religioso sobre o educacional
perdeu força com a proclamação da República. Neste mesmo contexto, ganhou força o campo
militar, na medida em que a filosofia que orientava as ações deste campo, a positivista –
radicada no culto à ordem, à disciplina, ao progresso, à hierarquia, etc. –, passou a informar
também a organização do currículo, sendo o ensino da moral e cívica, exemplo disso. No
entanto, diante da intensificação das ações de organizações políticas e sociais, a partir da
segunda década do século XX, a Igreja Católica torna a se aproximar do Estado, favorecendo
assim a maior autonomização do campo religioso e, consequentemente, seu poder de projeção
sobre o campo educacional. Isso não quer dizer que o campo militar tenha se enfraquecido,
apenas que, a partir do final da década de 1920, os interesses de ambos os campos, o militar e
o religioso, passaram a orientar, conjuntamente, a organização do currículo e,
especificamente, o conteúdo programático da Educação Moral e Cívica.
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O ensino da moral e cívica é produto do período republicano. É fato. Mas o ensino da
moral já existe desde o Brasil-Colônia, quando a educação pública brasileira já apresentava
em seu currículo escolar o ensino da moral cristã, o qual se desenvolvia sob a orientação dos
jesuítas. Mesmo após a Independência do país, em 1822, a educação pública continuou a fruir
da herança católica portuguesa que, como aponta Luiz Antônio Cunha, “impregnava todos os
currículos em todos os níveis escolares” no Brasil Império (CUNHA, 2009, p. 2). Em 1827, a
educação moral entra no currículo escolar, tendo como diretriz os princípios da moral cristã e
da doutrina da Igreja Católica – o que não era nenhum contrasenso, haja vista que a religião
católica era a oficial do Estado, sendo legítima, portando, a projeção do campo religioso sobre
o educacional.
Da Independência à República várias foram as reformas no sistema de ensino
secundário as quais afetaram também a educação moral. Durante esse período, segundo Maria
Aparecida Oliveira (1982), a educação moral dialogava tanto com o ensino religioso quanto
com o de filosofia. E se no ensino elementar a educação moral complementava o ensino
religoso, no secundário, ora ela se alternava com a filosofia, ora as duas coexistiam.
Pode-se dizer que a educação moral, embasada na religião católica, permeou o currículo
escolar no Brasil da Independência à República e que, nesta época, ainda não se falava em
educação cívica, apenas em educação moral (OLIVEIRA, 1982). Esta íntima relação entre
Estado e Igreja Católica só foi rompida com a Proclamação da República em 1889, quando o
Estado foi declarado laico, o ensino religioso proibido dentro das escolas públicas brasileiras
e a moral que fundamentava a educação, passou a ser embasada pela filosofia positivista
(CUNHA, 2009).
Tornando-se o Estado laico, a religião passou a habitar a esfera do privado e a educação
pública, por sua vez, a ter como modelo uma moral laica, baseada na ciência, por influência
do positivismo, e não mais da religião católica. Em atenção à preocupação com a formação
patriótica e do caráter nacional do povo brasileiro, deu-se, em primeira mão, a junção entre a
moral e o civismo que, guardadas as transformações sofridas ao longo do século XX, pode ser
tomada como a gênese do que se entende por educação moral e cívica.
Em razão da influência positivista, portanto, a educação moral e cívica disseminada na
primeira República (1889-1930) tinha sua moral baseada na ciência e seu componente cívico
ancorado na valorização ufanista da história nacional. Foi esta preocupação com a formação
patriótica do povo, especificamente, que tornou a educação, até então pouco valorizada, em
instrumento essencial para a formação do povo, da nação que se queria construir, e da
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memória que se pretendia tornar socialmente legítima. E é neste momento que o campo
militar passa também a se interessar pelo campo educacional e a vê-lo como importante
instrumento para disseminação dos valores da caserna: a disciplina, a ordem e a hierarquia;
valores estes que seriam fundamentais para alavancar a marcha do Brasil rumo ao progresso.
É no período republicano, portanto, que a escola passa a assumir a função de civilizar
as massas de modo que elas pudessem se adequar à sociedade moderna em construção e
contribuir para o seu desenvolvimento; leia-se: o desenvolvimento do capitalismo, da
industrialização e da urbanização. O homem adequado a essa nova nação brasileira deveria
dispor de conhecimentos científicos e morais que o habilitassem ao trabalho industrial
incipiente e à disciplina necessária à nova ordem social. A educação, por sua vez, consistiria
no elemento fundamental para o alcance deste intento (FILGUEIRAS, 2006).
Sendo assim, em 1911, a República dá seu primeiro passo (formal) em direção à
institucionalização do ensino da moral e cívica ao criar, através do Decreto nº 8.770/11, a
Instrução Cívica no Brasil, que tinha como principal objetivo “preparar os jovens para
desempenharem com razão e moralidade a sua tarefa social” (ELIAS, 1999, p. 49). A tarefa
consistia em fomentar o amor à pátria e o respeito às suas tradições, sempre com base na
moral, entendida à época como civilidade e preservação dos bons costumes nacionais3.
As duas primeiras décadas do século XX estiveram repletas de manifestações de apoio à
formação cívica e patriótica do cidadão brasileiro, sempre ressaltando a importância deste tipo
de formação se desenvolver especialmente através do processo educacional. E vários foram os
fatores que contribuiram para tornar necessário esse tipo de educação. Dentre os principais,
podemos citar as agitações operárias e de setores militares, sobretudo no período pósprimeira-guerra; a preocupação com a assimilação cultural dos imigrantes; e, de modo mais
geral, o desejo de transformar o Brasil numa potência desenvolvida e forte identitariamente
(FILGUEIRAS, 2006).
Um exemplo elucidativo da importância que começava a assumir a educação [moral e]
cívica no início do século e das funções desse tipo de educação fica expresso no discurso
proferido, em 1914, pelo professor Carlos Xavier Paes Barreto durante a diplomação de
alunos da Escola Normal de Vitória, neste mesmo ano. Em seu discurso, o professor fez um
alerta aos educadores sobre a necessidade de incluir a EMC nos currículos escolares
3

Apesar da ênfase no caráter científico da moral disseminada pelo ensino de moral e cívica na primeira República, não
podemos negligenciar o fato de que as tradições e valores que orientavam as ações e relações sociais na sociedade brasileira,
àquela época, eram predominantemente católicos. Esse fato acaba sempre misturando a moral e o civismo brasileiros aos
valores religiosos – cristão-católicos, mais especificamente. E é, em grande medida, pelo fato da moral e do civismo, no
Brasil, estarem impregnadas de religião que os campos militar e religioso puderam fundir suas doutrinas na materialização da
disciplina de Educação Moral e Cívica.
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brasileiros, devotando à ela, pelos conhecimentos históricos, geográficos, sociais e culturais
que proporcionava, o fortalecimento dos sentimentos de amor pela pátria. Em suas palavras,
[...] necessitamos nacionalizar o nosso povo, estimular as energias nacionaes, nesta bella terra
do Cruzeiro, ensinando ao futuro cidadão, ao lado do evangelho da moral, as cousas da pátria,
afim de que o eduquemos na escola do civismo, incutindo-lhe o amor pelo Brasil.
(BARRETO, 1914, p. 9, apud CRUZ, 1980, anexo).

Uma importante e singular manifestação de apoio à educação [moral e] cívica se deu
através do poeta brasileiro, Olavo Bilac. Preocupado com os problemas trazidos pela primeira
guerra aos jovens brasileiros, Bilac percorreu o país, em 1915, realizando uma série de
conferências com o intuito de sensibilizar os jovens para as questões nacionais, despertar para
o amor à pátria e a consciência de sua cidadania. Na visão de Bilac, para garantir a coesão e a
defesa nacionais, fazia-se necessário
[...] difundir nas escolas primárias, profissionais, secundárias, superiores, civis, militares e
religiosas, assim como em todos os lares, oficinas, corporações e associações, a educação
cívica, o amor à justiça, e o culto do patriotismo. (CRUZ, 1980, p. 93).

Nessas conferências, Bilac defendia também a importância do alistamento militar
obrigatório para os jovens e a responsabilidade do Exército na formação educacional do povo
brasileiro. Seu comprometimento com a causa nacional se tornou singular porque o fez criar,
em 1916, em conjunto com outros ilustres brasileiros como Pedro Lessa e Miguel Calmon, a
Liga de Defesa Nacional/LDN, “uma importante organização externa ao campo militar de
defesa do serviço militar obrigatório e do papel do Exército como educador do povo”
(SEPÚLVEDA, 2011, p. 69). De acordo com José Antônio Sepúlveda, a Liga de Defesa
Nacional representou uma das primeiras formas de aproximação entre o campo militar e o
educacional, na medida em que
Propunha-se a difundir a instrução militar nas diversas instituições, desenvolver o civismo, o
culto do heroísmo, fundar associações de escoteiros, linhas de tiro e batalhões patrióticos,
além de difundir nas escolas o culto do patriotismo e o amor à justiça. (SEPÚLVEDA, 2011,
p. 70).

Em outras palavras, a Liga defendia a formação de um determinado tipo de brasileiro,
cujo “espírito de solidariedade necessária para o bem geral da nação” seria despertado pela
educação do tipo da caserna (SEPÚLVEDA, 2011, p. 69). Sendo assim, a escola deveria
tomar o quartel como exemplo e promover a formação de “cidadãos-soldados” capazes de
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construir a sociedade brasileira moderna, conservando os elementos morais, disciplinares e
hierárquicos que a constituíam – no melhor estilo positivista de sociedade.
Começa a tomar corpo nesta época a ideia que norteará as ações dos militares no campo
educacional durante o regime militar iniciado em 1964: a de que os militares são moralmente
mais qualificados para interferir nos rumos da nação, o que inclui também interferir no
processo educacional (SEPÚLVEDA, 2011). A justificativa principal para tal superioridade
residia sobretudo em duas noções-qualidades constituintes do campo militar que, por sua vez,
deveriam ser projetadas na sociedade, de modo a transformar o Brasil em uma nação
moderna: a ordem e a disciplina. As noções de ordem, disciplina e também de progresso,
expressas na própria bandeira nacional, perpassam o ensino da educação moral e cívica
durante todo o século XX. A moral se une a essas noções como sendo a portadora de uma
diretriz através da qual a ordem e a disciplina deveriam ser alcançadas. O povo ordeiro e
disciplinado, por sua vez, levaria o Brasil ao progresso. Nesse sentido, a moral funcionaria
como um método e, a despeito de estar radicada na religião ou na ciência, funcionava como
um marco teleológico a partir do qual os “cidadãos” aprenderiam como agir na sociedade,
tomando as tradições nacionais como referência, com vistas a levá-la ao patamar de uma
nação desenvolvida e protegida contra as ameças que pudessem vir a perturbar a sua ordem.
Este método estaria radicado na pátria, na família e, ao fim e ao cabo, na religião, haja vista
que nossas tradições eram predominantemente atravessadas pela religião católica.
Essa primeira aproximação entre o campo militar e o educacional, denunciada por
Sepúlveda (2011), que começa a se delinear nas primeiras décadas do século XX, em
conjunto com a noção de superioridade moral dos militares em relação aos civis, perimitirá,
ao longo prazo – sobretudo após o golpe de 64 – que a EMC e, mais especificamente o EPB,
se traduzam em instrumentos de disseminação de valores doutrinários elaborados dentro do
campo militar e projetados na sociedade através do sistema educacional. Ao primeiro caberia
a formulação; ao segundo, a implantação. Para além disso, com o restabelecimento das
relações de colaboração entre Estado e Igreja Católica, no final da primeira República, o
campo religioso volta a se aproximar do campo educacional e ambos os campos militar e
religioso passam – com o consentimento e interesse do Estado – a se projetar sobre o campo
educacional através do ensino da Educação Moral e Cívica.
Em outras palavras, e de modo geral, a partir do final da década de 1920 – a educação
passou a ser influenciada tanto pela Igreja Católica quanto pelas Forças Armadas, visto que a
mesma era concebida como importante para a formação dos profissionais que teriam a

36

incumbência de contribuir para o desenvolvimento do país; a educação era importante para
moldar o cidadão disciplinado, ordeiro e obediente, que não viesse a representar ameaças à
ordem e à segurança nacional; e, por fim, a educação era importante para a transmissão e
reprodução dos valores morais católicos que atuariam como antígeno contra o perigo
vermelho.
O restabelecimento das relações de cooperação entre o Estado e o campo religioso
respondia aos problemas sociais que começaram a se intensificar na segunda década do século
XX, problemas relacionados à primeira guerra mundial, à propagação da ideologia comunista
através da Revolução Russa e, internamente, ao aumento das pressões dos movimentos
operários, de setores militares e, inclusive, de estudantes. Na esteira dessa reaproximação –
que vai ser legitimada na década de 1930 – a moral volta gradativamente a radicar sobre a
tradição cristã, e o ensino religioso retorna ao currículo na condição de disciplina (CUNHA,
2009; JOSGRILBERT, 1998).
Em meados da década de 1920, diante desse contexto de agitações crescentes, o ensino
da moral e cívica, que em 1911 apresentava-se sob a denominação de Instrução Cívica,
passou a figurar sob a denominação de Instrução Moral e Cívica/IMC, devendo esta
disciplina ser implantada em todas as séries do ensino primário e na primeira série do
secundário, com o objetivo precípuo de disseminar entre os alunos
[...] noções positivas dos deveres dos cidadãos na família, na escola, na pátria e em todas as
manifestações do sentimento de solidariedade humana, commemorações das grandes datas
nacionais, dos grandes factos da história pátria e universal, homenagem aos grandes vultos
representativos das nossas phases históricas e dos que influíram decisivamente no progresso. (
DECRETO nº 16.782-A/25 apud JOSGRILBERT, 1998, p. 7).

A Instrução Moral e Cívica foi aprovada pelo Decreto nº 16.782-A, em 13 de janeiro de
1925, no governo de Arthur Bernardes, ficando conhecida como Reforma Rocha Vaz. Para
Bernardes, esse tipo de educação mostrava-se essencial para formar nos indivíduos o senso de
responsabilidade necessário à vida em sociedade (FILGUEIRAS, 2006). Em tempos de
crescentes manifestações estudantis contra o governo, a implantação da Reforma Rocha Vaz,
denuncia a intenção do Estado de intervir na educação através da disciplina de IMC para
controlar os estudantes e evitar que os mais jovens se tornassem os agitadores do futuro. Para
tal, far-se-ía necessária a socialização de determinados valores, tais como:
[...] civilidade, sociabilidade, solidariedade, trabalho, verdade, justiça, equidade, amenidade
no trato, gentileza, asseio e hygiene, amor à família e à pátria, altruísmo, etc. ( DECRETO nº
16.782-A/25 apud JOSGRILBERT, 1998, p. 7).
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Para além da inclusão, no currículo escolar, da Instrução Moral Cívica4, a segunda
metade dos anos 20 viu também o retorno do ensino religioso aos currículos escolares,
primeiro em Minas Gerais, depois no país inteiro.
O então presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada (1870-1946), temendo
os movimentos políticos que atentavam contra a propriedade e a ordem social – em especial
por conta da demanda desses movimentos por reforma agrária –, começou a chamar a atenção
das demais autoridades do país para o perigo representado por esses movimentos,
recomendando que o Estado fizesse a Revolução antes que o povo a fizesse. A frase se tornou
célebre e o temor se traduziu na inclusão, por decreto de Antônio Carlos, do ensino do
catecismo nas escolas primárias do estado de Minas, em 1928, a despeito do que estabelecia a
Constituição de 1891. Em 1929, a própria Assembléia Legislativa mineira aprovou lei que
determinava o ensino religioso nas escolas estaduais primárias, secundárias e normais. Pouco
tempo depois, a ameaça descrita por Antônio Carlos de Andrada, em Minas Gerais, se viu
refratada na Capital Federal, e sua recomendação atendida. Fez-se a Revolução de 30 e em
seu rastro foi decretada, em 1931, através da Reforma Francisco Campos 5, a volta do ensino
religioso em todo o país, nas escolas primárias, secundárias e normais públicas, federais,
estaduais e municipais (DECRETO nº 19.890/31). A aposta de Vargas foi a mesma de
Andrada: a de que a religião, através do ensino religioso, ao fomentar a obediência às leis e à
hierarquia, contribuiria para frear a rebeldia da população (CUNHA, 2005).
A Reforma Francisco Campos que instituiu o ensino religioso em 1931 foi a mesma que
tirou da Instrução Moral e Cívica o posto de disciplina, tornando-a responsabilidade de todas
as disciplinas pertencentes ao currículo6. A justificativa do ministro para colocar a IMC em
segundo plano em sua reforma educacional, foi a de que
[...] de nada valerá, como até agora nada valeu, criar no curso secundário uma cadeira de
educação moral e cívica ou política. Será mais uma oportunidade de transmitir noções e
conceitos acabados, envolvidos em fórmulas verbais. [...] Só aprendemos o que praticamos.
Se, portanto, é dever da escola formar cidadãos ou educar para a democracia, ela só o fará não
por meio de pregações, sermões, conferências ou lições, mas organizando-se
democraticamente e praticando, de modo efetivo e prático, a democracia. (apud RITTER,
2006, p. 44).
4

Em 1929, através do Decreto nº 18.564, a Instrução Moral e Cívica passou a ser ministrada no 5º ao invés do 1º ano do
ensino secundário.
5

A Reforma Francisco Campos, que dispôs sobre o ensino secundário, ganhou este nome em alusão ao então Ministro da
Educação e Cultura do Governo Vargas, Francisco Campos. Para mais detalhes, ver: Schwartzman, Bomeny e Costa, Tempos
de Capanema. São Paulo: Paz e Terra: Fundação Getúlio Vargas, 2000.
6

Um ano depois da Reforma, em 1932, Campos assinou documento extinguindo a Instrução Moral e Cívica do currículo do
Colégio Pedro II, abolindo assim o decreto 16.782-A/25. No rastro do Pedro II, os demais colégios “não mais ministraram a
Instrução Moral e Cívica”. (CRUZ, 1980, p. 100).
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Por outro lado, Campos foi um enfático defensor da inclusão do ensino religioso nas
escolas, isso porque, segundo o ministro,
[...] a doutrina católica seria para o Estado não somente um instrumento capaz de garantir a
preservação da hierarquia e da autoridade, mas também um instrumento de luta ideológica.
(HORTA, 1996, p. 149 apud JOSGRILBERT, 1998, p. 10).

Deste momento em diante, começa a se delinear, e de forma cada vez mais bem
acabada, a representação do comunismo como uma ideologia perniciosa aos valores morais e
às tradições nacionais. Sendo o comunismo ateu, nada mais coerente do que trazer para a luta
contra essa ideologia exótica o peso da moral cristã católica. Entretanto, a disseminação dos
valores morais cristãos não ficaria por muito tempo restrita ao ensino religioso. Isto porque já
em 1937, com a instauração do Estado Novo, o ensino da moral e cívica tornou a fazer parte
do currículo escolar, mas sob a denominação de Educação Cívica e não como uma disciplina
específica, mas como uma prática que permearia todas as atividades escolares. A Educação
Cívica deveria ser ministrada, obrigatoriamente, em todas as escolas primárias, normais e
secundárias, públicas e privadas do país (CUNHA, 2009; OLIVEIRA, 1982).
Embora a moral não aparecesse na denominação da Educação Cívica posta no currículo
escolar no Estado Novo, a moral cristã mostrava-se presente nos valores que a mesma deveria
disseminar. Valores estes que estavam presentes também, obviamente, no ensino religioso
que, ora como disciplina obrigatória, ora como facultativa, permaneceu no currículo escolar
brasileiro durante todo o século XX.
Cabe salientar, no entanto, que o restabelecimento do processo de projeção do campo
religioso sobre o educacional – expresso na inclusão do ensino religioso no currículo e do viés
cristão presente na Educação [moral e] cívica – não se deu sem resistência dos setores liberais
da sociedade que defendiam a educação laica, separada da moral religiosa, e em atenção à
Constituição Republicana de 1891. Se por um lado, os educadores religiosos entendiam a
religião como elemento fundamental para a formação cívica e moral do indivíduo; os liberais,
por outro lado, compreendiam a educação laica como essencial para a “implantação de uma
escola democrática” (JOSGRILBERT, 1998, p. 5).
Dentre os educadores liberais, podemos destacar os que compartilhavam dos ideais da
Escola Nova. Os escolanovistas, como eram chamados, rechaçavam qualquer tipo de
educação cuja transmissão de conhecimentos fosse repetitiva e autoritária. Ao contrário,
defendiam formas mais criativas de apreendizagem que estimulassem a formação de cidadãos
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livres e conscientes (SCHWARTZMAN; BOMENY ; COSTA, 2000)7. Defensores da
educação pública, gratuita, universal e laica – o que representaria uma escola efetivamente
democrática –, o Movimento da Escola Nova (1932), por razões óbvias, se chocava com a
projeção do campo religioso sobre o educacional, através da inclusão do ensino religioso no
currículo. No entanto, o peso da Igreja Católica sobre a tradição, aliado a interesses políticos,
falou mais alto. No que diz respeito ao tipo de educação moral e cívica, não havia
unanimidade a esse respeito entre esses educadores. Muitos consideravam que a educação
moral e cívica poderia contribuir para a formação da consciência de direitos e deveres dos
cidadãos e para compreensão da organização política brasileira. No entanto, a
instrumentalização dessa educação no Estado Novo (e de forma muito mais bem acabada no
regime militar), transformando-a em elemento doutrinário e estratégico para manutenção do
governo autoritário Varguista, modificou a opinião dos educadores liberais sobre o ensino de
moral e cívica (JOSGRILBERT, 1998, p. 9).
Onze anos após a Reforma Francisco Campos, a Reforma Capanema, que tratou da
estrutura do ensino secundário, volta a valorizar o ensino da Educação Moral e Cívica,
entendendo que a mesma contribui para a formação de cidadãos patrióticos e de elementos da
moralidade, como o espírito de disciplina e a consciência de responsabilidade (DECRETOLEI nº 4.244/42). O objetivo primeiro da reforma era adequar o sistema educacional à divisão
econômica e social do trabalho (SCHWARTZMAN; BOMENY ; COSTA, 2000). E dentro
desse objetivo amplo, a educação moral e cívica assumia função importante, embora não
constasse como disciplina. Segundo o referido decreto, a EMC entraria na escola sob a forma
de prática educativa disseminada através de outras matérias do currículo, não tendo, portanto,
um programa ou professor específico para ministrá-la. Aos estabelecimentos de ensino, por
sua vez, caberia tomar um
[...] cuidado especial e constante na educação moral e cívica de seus alunos, buscando neles
como base do caráter, a compreensão do valor e do destino do homem, e, como base do
patriotismo, a compreensão da continuidade histórica do povo brasileiro, de seus problemas e
desígnios, e de sua missão em meio aos outros povos.

Além disso, deveriam ser
[...] desenvolvidos nos adolescentes os elementos essenciais da moralidade: o espírito de
disciplina, a dedicação aos ideais e a consciência da responsabilidade. Os responsáveis pela
educação moral e cívica da adolescência terão ainda em mira que é finalidade do ensino
secundário formar as individualidades condutoras, pelo que força é desenvolver nos alunos a

7

Para mais informações sobre o Movimento da Escola Nova que contou com ilustres participantes como Anísio Teixeira,
Lourenço Filho e Fernando de Azevedo, ver: Schwartzman, Bomeny e Costa, Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra:
Fundação Getúlio Vargas, 2000.
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capacidade de iniciativa e de decisão e todos os atributos fortes da vontade. (DECRETO-LEI
nº 4.244/42, Art. 22 e 23)8.

Vale ressaltar que embora os valores morais relativos à EMC – nesse período, e
impressos nesta reforma – não se ligassem diretamente aos fundamentos religiosos, mas aos
valores cívicos e patrióticos, a moral católica não era negada, tampouco combatida.
Permanecia viva a “colaboração recíproca” entre Estado e Igreja Católica e o cívico
continuava misturado ao religioso9.
A disseminação dos valores morais bem como das práticas cívicas referentes à educação
moral e cívica por várias disciplinas do currículo, e não como disciplina, como bem
determinou a Reforma Capanema, perdurou até o regime militar, mais especificamente até o
final da década de 1960. Entretanto, isso não quer dizer que este ensino não fosse valorizado,
e que não houvesse demandas por parte da sociedade civil para incorporá-lo ao currículo na
forma de disciplina, desde esta época. (FILGUEIRAS, 2006).
Nos 19 anos de respirar democrático entre os regimes varguista e militar no Brasil
(1945/1964), o ensino religioso fez parte do currículo das escolas públicas, em caráter
obrigatório (mas de matrícula facultativa). A Educação Moral e Cívica, por sua vez, do fim da
era Vargas, em 1945, até o golpe militar em 1964, sofreu um gradativo esvaziamento de seu
conteúdo ideológico, sendo citada de forma superficial tanto na Constituição de 1946 quanto
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 196110 (CUNHA, 2009).
Afirmar que a EMC sofreu um esvaziamento ideológico, não quer dizer
necessariamente que tenha perdido total apoio social ou mesmo que não guardasse
importância, no imaginário social, para formação cívica e moral dos indivíduos. Quer dizer
sim que seu conteúdo estava disseminado pelas matérias do currículo escolar, na forma de
prática educativa, mas que não havia um programa específico para a disciplina e uma proposta
deliberada de utilizá-la para reprodução de uma determinada ideologia de Estado, como
8

Decreto-Lei nº 4.244, de 09 de Abril de 1942. Lei Orgânica do Ensino Secundário. In:
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4244-9-abril-1942-414155-publicacaooriginal-1-pe.html
(acessado em 25/02/12).
9

Em seu livro Educação, Estado e Democracia no Brasil (2005), Luiz Antônio Cunha concluiu que, quase que como
tradição, no Brasil, o cívico se mistura com o religioso, apesar da separação formal entre Estado e Igreja. Exemplos dessa
mistura, destaca o autor, não se encontram apenas na inclusão do ensino religioso no currículo escolar – predominantemente
católico – mas também no “q” de religião que se apresenta no material didático, nas datas do calendário escolar comemoradas
com cerimônias religiosas, nos discursos dos professores e também no próprio calendário nacional, com seus feriados, a
exemplo do feriado nacional de 12 de outubro – dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.
10

Cabe ressaltar que a LDB (DECRETO Nº 4.024), embora tenha sido implementada em 1961, começou a ser elaborada em
1948, a partir de um projeto apresentado ao Congresso do então Ministro da Educação, Clemente Mariani. A proposta foi
elaborada em atenção à Constituição de 1946 que, ao estabelecer uma nova regulamentação para o ensino básico,
recomendou que fosse traçada uma Lei de Diretrizes e Bases para a educação. Desde modo, pode-se dizer que a LDB foi
orientada pelos mesmos princípios democráticos que orientaram a elaboração da constituição de 1946.
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aconteceu no Estado Novo e, posteriormente, e com mais ênfase, no regime militar. Deste
“esvaziamento ideológico” no período democrático, podemos depreender que a Educação
Moral Cívica é mais requisitida e enfatizada em períodos autoritários e/ou de instabilidade
sócio-política, onde seu uso se torna estratégico para socialização política e reprodução da
ideológica dos respectivos regimes.
No início da década de 1960, a Educação Moral e Cívica volta a ser tema de calorosos
discursos, e a ser largamente demandada por civis e militares de variados setores sociais,
todos preocupados com a suposta ameaça comunista à democracia e aos valores morais dos
cidadãos. Sendo o comunismo ateu, a moral conclamada para fazer frente ao “perigo
vermelho” foi a cristã, embasada pela doutrina da religião católica e tendo Deus como
fundamento. Neste momento, estabeleceu-se um vigoroso consenso social em torno da
necessidade de defender o Brasil do comunismo. Diante da ameaça comunista – manifesta,
sobretudo, na intensificação dos movimentos operários e estudantis – mostrou-se necessária a
criação de medidas profiláticas e de controle da disseminação do comunismo. Como
profilaxia, foram tornados disciplina e prática obrigatórias no sistema nacional de ensino, a
Educação Moral e Cívica e o recém-criado Estudo de Problemas Brasileiros. Como medida de
controle, intensificou-se a repressão aos movimentos operários e estudantis.
Após o golpe de 64, portanto, instaurou-se um clima de guerra permanente – física e
psicológica –, de crescente supressão de diretos e também de crescente organização de
movimentos de insatisfação contra o governo dos militares. Dentro desse contexto, a EMC
(re)nasce como forma estratégica de doutrinação social através do processo educacional,
sendo, inclusive, incluída no ensino superior. Com a EMC e o EPB pretendia-se, ao mesmo
tempo, regenerar a moral cristã supostamente arrefecida pela infiltração comunista, e resgatar
a obediência a Deus, à Pátria e à Família. Além disso, e contraditoriamente, essas disciplinas,
moldadas de forma autoritária e doutrinária, veiculavam um discurso democrático e
modernizante dentro do qual, ambas contribuiriam para o desenvolvimento nacional e
promoveriam as bases para a formação de cidadãos, para o usufruto da liberdade (com
responsabilidade) e para o futuro estabelecimento (responsável) da democracia. Todo esse
conteúdo ideológico, eivado de interesses dos campos militar e religioso, prioritariamente,
transformou a EMC e, sobretudo o EPB, em uma das principais armas empregadas pelo
governo militar na guerra psicológica contra o comunismo e os comunistas (supostos e reais).
É precisamente sobre este contexto de guerra permanente e revolucionária, que permitiu a
implementação da EMC e do EPB em 1969, que trataremos agora.
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1.2

Ameaças, Revolução Política e Reprodução Ideológica: a Educação Moral e Cívica

e o Estudo de Problemas Brasileiros

A década de 1960 foi o momento da história da República brasileira de maior
convergência revolucionária entre política, cultura, vida pública e privada. A palavra de
ordem da época, segundo Marcelo Ridenti (2009), não era nem cidadania, nem democracia,
mas sim revolução, fosse qual fosse a revolução, de esquerda ou de direita, civil ou militar. A
sensação de que a revolução poderia acontecer a qualquer momento, perpassou todos os
segmentos da sociedade civil durante os primeiros anos da década de 1960.
A imagem da revolução vinha sempre atrelada à idéia de construção de uma nova
ordem, fosse essa ordem de esquerda ou de direita. Para a esquerda a revolução deveria acabar
com a alienação do povo, com o capitalismo burguês, consumista e desumanizado. Para a
direita, por outro lado, a revolução significava manter o status quo à salvo da infiltração
comunista, populista e reformista que vinha sendo, na visão dos setores mais conversadores
da socieade, estimulada, especialmente, pelo governo de João Goulart (RIDENTI, 2009).
Embora ambas as vertentes revolucionárias, de esquerda e de direita, levantassem a
bandeira da democracia, na prática, nem uma nem outra tinha a democracia como um valor –
muito embora chamassem seus projetos para o Brasil de democráticos. Denise Rolemberg
(2009) afirma que
[...] os valores democráticos não estruturavam a sociedade brasileira. As tradições e a cultura
política não haviam sido gestadas segundo referências democráticas. (ROLEMBERG, 2009,
p. 46).

De tal “imaturidade” democrática surgem as condições de possibilidade para os
discursos golpistas que tomaram de assalto a arena pública no início da década de 1960. E o
golpe, nos anos 60, vinha por todos os lados, vinha da renúncia de Quadros, da resistência dos
ministros em aceitar a posse de João Goulart, das demandas de operários e estudantes por
reformas sociais, vinha de articulações entre civis e militares, mas vinha também de
movimentos de esquerda que queriam instaurar o socialismo por aqui, o que para eles seria a
verdadeira democracia (ROLEMBERG, 2009).
Se a fraca assimilação dos valores democráticos pelas tradições nacionais pode ser
tomada como um dos elementos que facilitou o golpe de 64, o medo do comunismo
contribuiu para a revolução ter sido feita pela direita – militares, setores conservadores da
Igreja Católica, do empresariado e da sociedade civil – e não pela esquerda. Medo este que,
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conforme aponta Rodrigo Motta (2002), respondia a ameças reais e justificáveis, mas também
a uma série de mitos e representações em torno dos quais o comunismo constituiu-se como
um dos inimigos mais temíveis do Brasil, e do ocidente como um todo, no correr do século
XX.
De acordo com Motta, que escreveu sua tese de doutorado sobre o perigo vermelho no
Brasil,
[...] pode-se dizer que o sentimento anti-comunista nasceu espontaneamente, gerado pelo
medo e pela insegurança. No entanto, transformou-se em movimento organizado a partir da
necessidade percebida por algumas lideranças conservadoras de conter a escalada
revolucionária. (MOTTA, 2002, p. XX).

O comunismo veio se constituindo como uma ameaça no cenário político e cultural
brasileiro, ao longo do século XX, variando em importância e no grau de ameaça representada
para a sociedade, segundo o contexto político. As manifestações contra o comunismo no
Brasil, por sua vez, começaram na década de 1920 (ecoando as lutas da Revolução Russa e a
adesão de Luiz Carlos Prestes ao PCB), mas tomaram proporções maiores nos anos 30, em
razão do crescimento do Partido Comunista do Brasil/PCB11 e da Intentona Comunista, esta
última ocorrida em novembro de 1935. O período concebido entre 1935 e 1937, quando
Vargas gestou o Estado Novo, é considerado por Motta (2009) como o primeiro período de
“anticomunismo agudo” no Brasil. Depois desse, veríamos intensificados o medo e as
manifestações contra a infriltração comunista entre 1946 e 1950 – período da guerra fria e
breve retorno do PCB à legalidade –, e entre 1961 e 1964, época em que foi gestado o golpe.
Foi justamente em dois desses períodos de anticomunismo agudo – que, em grande
medida, serviram de justificativa para as intervenções autoritárias de Vargas e dos militares
no Estado – que a Educação Moral e Cívica foi mais demandada. No caso específico do
período que antecede ao golpe militar, a ameaça comunista suscitou a organização de vários
movimentos em defesa da pátria, da família, da propriedade e dos valores morais cristãos que
estariam sendo arrefecidos pela ideologia comunista – cuja ameaça tornou-se ainda maior
após o advento da Revolução Cubana em janeiro de 1959.
Dentre os movimentos anticomunistas que contribuiram para a “revolução” de 64 e,
posteriormente, para a institucionalização do ensino da EMC, podemos destacar: a Sociedade
Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade/TFP; a Liga Feminina
11

Nascido em 1922, o Partido Comunista do Brasil utilizou a sigla PCB. No início da década de 1960, “de forma a enfatizar
o caráter nacional do Partido”, adotou o nome de Partido Comunista Brasileiro, mantendo a sigla PCB. Em 1962,
companheiros do PCB deixaram o Partido e criaram o PC do B, um novo Partido Comunista, e adotaram a primeira
denominação usada pelo PCB: o Partido Comunista do Brasil.
Fonte: http://pcb.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1736:as-diferencas-entre-pcb-epcdob&catid=29:organizacao (acessado em dezembro de 2012).
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Anticomunista, a União Feminina Anticomunista, o Movimento Democrático Brasileiro, o
Movimento Anticomunista/MAC, dentre muitos outros os quais orientavam suas ações, de
modo geral, com base na doutrina da igreja católica e em princípios nacionalistas e liberais12.
Conforme demonstra Rodrigo Motta (2009), o Catolicismo, o Nacionalismo e o
Liberalismo foram as três grandes doutrinas que fundamentaram o anticomunismo no Brasil.
Essas matrizes do anticomunismo nos interessam de perto porque se confundem com a
própria fundamentação doutrinária da Educação Moral e Cívica e do Estudo de Problemas
Brasileiros.
Por razões óbvias, o comunismo apresentava-se como um inimigo irreconciliável do
Catolicismo: sustentava-se sobre a negação da religião, associando esta última a uma forma
de exploração, opressão e alienação do povo. A ideologia comunista não só negava os valores
cristãos católicos e exigia sua extinção como, na visão da Igreja Católica, contribuía para o
enfraquecimento da moral, a desestruturação da família e a desarmonia social. Deste modo, e
guiada pela defesa da família e da ordem societal assentada sobre os ensinamentos cristãocatólicos, a Igreja Católica tornou-se uma das mais empenhadas instituições na luta contra o
comunismo13.
Juntamente com os católicos, os nacionalistas, especialmente representados pelos
militares e pelos integralistas, empenharam-se fortemente na luta contra o comunismo. Assim
como entre os católicos, o protagonismo dos militares na luta anticomunista possuía razões
justificáveis na própria constituição de seu campo. Como defensores da ordem, da disciplina e
da hierarquia, esse grupo (não homogêneo, cabe ressaltar) buscava defender a integridade e a
segurança nacionais, preservando o status quo de ameaças como a comunista. Nessa luta
contra um inimigo comum, como foi abordado anteriormente, os campos militar e religioso
aglutinaram-se de tal forma que permitiram não somente a organização de bases fortes de
apoio ao golpe de 64, como a projeção indisfarçável e sistemática sobre o campo educacional
através da obrigatoriadade do ensino da EMC e do EPB, no final da década de 1960.
Além da defesa dos princípios morais e cívicos que ligavam religiosos e militares em
defesa da educação moral e cívica e contra o comunismo, princípios caros ao liberalismo,

12

Para ver a relação dos movimentos anticomunistas organizados no Brasil, ver MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em Guarda
Contra o Perigo Vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo: Perspectiva, FAPESP, 2002.
13

Vale salientar que, nos anos 60, as manifestações anticomunistas não se restringiram aos católicos, mas uniram judeus,
espíritas, católicos, reformistas, dentre outros setores religiosos que sentiam sua fé e seus costumes ameaçados.
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como a defesa da liberdade14 e da propriedade, também contribuíram para o apoio do
empresariado nacional e de vários outros setores sociais em prol da mesma luta que acabou
levando ao golpe e legitimando a obrigatoridade de EMC/EPB: esvaziar o discurso comunista
e substituí-lo por um outro recheado por noções liberais (econômicas), patrióticas e morais.
Duas entidades encontram-se no centro da discussão que envolveu o movimento
anticomunista que contribuiu para a promoção de relações de dominação civil-militares e a
própria obrigatoriedade da Educação Moral e Cívica e do Estudo de Problemas Brasileiros:
de um lado, o Movimento Estudantil – cuja atuação era relacionada à própria materialização
do comunismo ateu e do enfraquecimento dos valores morais cristãos; de outro, a Escola
Superior de Guerra – instituição interna ao campo militar, responsável pela criação e
disseminação da Doutrina de Segurança Nacional/DSN a qual, aliando princípios do
catolicismo, do nacionalismo e do liberalismo econômico, serviu de base de sustentação
ideológica para o golpe de 64, para a sustentação ideológica do regime militar e para a própria
fundamentação da EMC e do EPB tornados obrigatórios em 1969.
Antes de passarmos a tratar da ESG e do Movimento Estudantil, vale explicitar o uso
que se faz do termo ideologia nesta tese. Neste estudo, tal como o faz Everton Rodrigo Santos
(2010) em seu estudo sobre a ESG, compreendemos ideologia como um conjunto de ideias,
de formas simbólicas – não necessariamente enganadoras ou ilusórias – capazes de produzir
e/ou sustentar relações de dominação. Neste caso, ideologia e dominação são pensadas de
maneira articulada e relacional, visto serem as formas simbólicas e o conjuto determinado de
ideias utilizados com o propósito de criar e manter relações de dominação assimétricas entre
grupos sociais, no caso, entre civis e militares. Nas palavras do autor, a ideologia é
compreendida
[...] como um conjunto de ideias mobilizadas a serviço da sustentação de relações de
dominação, não no sentido clássico marxista, como representação de relações de dominação
econômica, porém, sob inspiração weberiana, como formas simbólicas que podem criar ou até
mesmo sustentar relações de dominação as mais diversas. (SANTOS, 2010, p. 22).

O referido conceito de ideologia adotado por Santos (2010) foi elaborado por John
Thompson em seu livro Ideologia e Cultura Moderna15, 1995. Em seu livro Poder e
Dominação no Brasil: a Escola Superior de Guerra (1974-1989), Rodrigo Everton Santos
14

Cabe salientar que, no Brasil, essa luta contra o comunismo e as ideologias de esquerda, de modo geral, apresentava-se
sempre em nome da defesa da liberdade. Mas uma liberdade que, recomendava-se, deveria ser gozada com responsabilidade.
A adjetivação da liberdade funcionava como uma tentativa de disfarçar seu esvaziamento político e axiológico, tornando-a
um mero instrumento de luta para assegurar o status quo, ao invés de um valor a ser resguardado para a legitimidade do
próprio liberalismo político e da democracia. Assim como foi feito um uso instrumental da liberdade, sobretudo durante os
períodos autoritários, o foi também da democracia e da cidadania.
15

Petrópolis: Vozes, 1995.
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desenvolve um debate sobre as formas conceituais clássicas e contemporâneas de ideologia,
destacando suas contribuições e limitações teórico-metodológicas, concluindo ser a
perspectiva teórica apresentada por Thompson capaz de dar conta de uma dimensão até então
negligenciada ou pouco explorada nos estudos sobre ideologia: as maneiras como: “[...] as
formas simbólicas se entrecruzam com relações de poder, [...] como o sentido é mobilizado no
mundo social, e serve, por isso, para reforçar pessoas e grupos que ocupam posições de
poder” (THOMPSON, 1995, p. 76 apud SANTOS, p. 22).
Essa concepção de ideologia se mostra relevante para o argumento desta tese, na medida
em que nos permite tomar a Doutrina de Segurança Nacional em sua forma ideológica, como
sistematizadora de ideias, valores e concepções de mundo capazes de permitir e sustentar
relações de dominação civil-militares, além de possibilitar que compreendamos o Estudo de
Problemas Brasileiros como instrumento de disseminação das ideias e formas simbólicas
(criadas dentro da ESG e contidas na DSN) para manutenção das relações de dominação
assimétricas entre civis e militares. A preocupação em torno da manutenção dessas relações
de dominação se mostra premente a partir de 1974, quando tem início o processo de abertura
política para o regime civil-democrático. A saída do governo não deveria significar a saída
dos militares dos grupos de poder, e para tal mostrava-se importante conservar a validade de
suas ideias e projetos, assim como os meios para disseminá-los. É neste período de transição
política que é criada a pós-graduação em EPB na UERJ – projeto prenhe da Doutrina de
Segurança Nacional, criado e coordenado um ex-comandante da Escola Superior de Guerra.

1.2.1 Sobre o movimento estudantil: o inimigo específico

Os anos 60 marcam um período especial na trajetória do movimento estudantil no
Brasil. Se por um lado os estudantes viveram momentos de intensa organização, politização, e
de luta contra o regime militar; por outro, foram fortemente reprimidos até sua quase
completa desarticulação no final desta década.
No centro do movimento estudantil brasileiro, destacou-se a União Nacional dos
Estudantes/UNE como sendo a maior representante dos estudantes no país. Nascida em 1937,
com vistas a congregar os estudantes universitários brasileiros na discussão das grandes
questões de importância nacional, a UNE se viu submetida, até o final da década de 50, a
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relativo controle do Estado. Só no final da década de 1950, a entidade começou a se
reestruturar e a se tornar mais autônoma. O resultado foi que, para além da luta da entidade
pela reforma universitária, a UNE passou a se engajar politicamente ao lado das classes
trabalhadoras, apoiando suas lutas em prol da construção de uma nova ordem societal mais
justa e inclusiva (AZEVEDO, 2010).
No início dos anos 60, portanto, o movimento estudantil brasileiro, liderado pela UNE,
já se mostrava bastante politizado e envolvido nas discussões dos grandes debates nacionais.
Os estudantes lutavam contra o colonialismo e o imperialismo, defendiam os interesses das
classes trabalhadoras, o direito à greve e à distribuição mais igualitária da renda nacional e a
realização das reformas de base – o que inclui a reforma agrária. Além do engajamento
político da UNE ao lado dos movimentos operários, nos primeiros anos da década de 1960, a
entidade se manifestou aguerridamente a favor da legalidade quando da renúncia de Jânio
Quadros, defendeu o retorno do presidencialismo em 1963, e se posicionou publicamente ao
lado de João Goulart, em defesa da preservação de seu mandato (AZEVEDO, 2010).
Essa participação política ativa e de vanguarda dos estudantes rendeu ao movimento
estudantil grande prestígio e projeção nacional no início dos anos 60, transformando esse
grupo social em um dos alvos prediletos da repressão militar, após o golpe de 64 (HAYASHI
; VICINO, 2007). Com o golpe, tornou-se evidente a perseguição e a repressão contra os
estudantes universitários, sendo esta categoria considerada uma das mais perseguidas durante
o regime, ficando atrás apenas dos militares que se opuseram ao golpe e dos sindicalistas.
Com estes últimos, a UNE mantinha estreitas relações. Como consequência, os estudantes
passaram a ser associados pelo regime como inimigos da Segurança Nacional e, como tal,
precisavam ser contidos em seus interesses e mobilizações para não ameaçar a ordem e o
desenvolvimento do país.
Em tempos de guerra fria e de instabilidade político-intitucional no cenário interno, os
inimigos da segurança nacional eram todos aqueles que, de alguma forma, se ligavam ao
populismo, às ideologias de esquerda e à defesa das reformas de base. Para os setores
conservadores da sociedade brasileira, qualquer apoio às demandas de grupos de esquerda era
necessariamente representado como associação com o comunismo. E este foi um rótulo que
coube, sobretudo, aos participantes do movimento estudantil nas décadas de 1960 e 1970, em
especial às suas lideranças políticas.
Para os militares, então dirigentes da nação, os estudantes, por serem jovens, seriam
mais suscetíveis à ideologia comunista e, portanto, presas fáceis de lideranças de esquerda que
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usavam de proselitismo para levar os universitários à causa comunista. Suas manifestações de
apoio aos operários e contra à ditadura implantada em 1964 seriam, na visão dos militares,
apenas reflexo da aproximação com a doutrina “malsã” que arrefecia os valores morais da
mocidade, colocando em risco a própria ordem e segurança nacionais. De modo mais
explícito, o governo disseminava a idéia de que a revolução comunista estaria sendo tramada
pelos estudantes dentro das próprias universidades, tornando-se imperativo proteger a
juventude da influência do comunismo e desarticular as redes de apoio à ideologia “malsã”,
manifestas na atuação do movimento estudantil.
Embora os militares exagerassem na ameaça representada pelo movimento estudantil, e
exagerassem na avaliação da aproximação do movimento com o comunismo – o que acabava
justificando suas ações repressivas – não é falso apontar a grande identificação dos estudantes
universitários com as ideologias de esquerda. Renato Cancian (2010) afirma que as ideologias
de esquerda tinham grande apelo entre os jovens universitários e que “era jovem a maioria dos
militantes e simpatizantes das esquerdas após 1964, principalmente das esquerdas armadas”
no Brasil (CANCIAN, 2010, p. 18). Deste modo, emoldurou-se um dos alvos preferenciais da
ação repressiva dos militares: a militância política das lideranças estudantis. Em outras
palavras, o foco dos militares não residia precisamente sobre os jovens universitários
participantes do movimento estudantil, mas antes sobre as lideranças estudantis do
movimento; os grupos e organizações que, ao influenciar política e ideologicamente os
estudantes, os insuflavam contra o regime militar, incitando-os inclusive à luta armada.
Assumindo esta premissa, portanto, a intenção do governo não era dissolver o movimento
estudantil, o que em última instância acabou ocorrendo, mas antes anular a influência políticoideológica das lideranças políticas sobre ele. Por isso, uma série de reformas na legislação
educacional foi feita de modo a desarticular as lideranças políticas do movimento estudantil e
exercer controle sobre a participação política da juventudade universitária. A título de
exemplo, podemos citar a Lei nº 4.464/64, conhecida como Lei Suplicy de Lacerda, o
Decreto-lei nº 228/67, conhecido por Decreto Aragão, e o Decreto-lei nº 447/69.
A Lei Suplicy de Larcerda16, que dispôs sobre os órgãos de representação dos
estudantes, foi organizada com o fito de desarticular as lideranças do movimento estudantil.
Com a promulgação desta Lei, os órgãos estudantis perderam sua capacidade de liderança,

16

Flávio Suplicy de Lacerda foi o primeiro Ministro da Educação e Cultura do governo militar. Não obstante tenha ficado no
cargo apenas entre abril de 1964 e março de 1965, o ministro marcou seu nome no rol das legislações repressoras do
movimento estudantil. No tempo em que ficou no cargo, trabalhou no sentido de retirar a autonomia do movimento estudantil
e desarticular a influência de suas lideranças políticas (CUNHA, 2007).
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sendo transformandos “em simples apêndices do Ministério da Educação” (AZEVEDO, 2010,
p.15). A referida lei estabeleceu em seu artigo 14 que:
[...] é vedada aos órgãos de representação estudantil qualquer ação, manifestação ou
propaganda de carácter político-partidário, bem como incitar, promover ou apoiar ausências
coletivas aos trabalhos escolares. (LEI nº 4.464/64, art. 14).

No início de 1967, com a intensificação das ações do movimento estudantil, a Lei
Suplicy de Lacerda foi revogada e substituída pelo mencionado Decreto Aragão (BRASIL.
Decreto-lei nº 228 de 28/02/67), que recebeu este nome em razão do então Ministro da
Educação que o patrocinou: Raymundo Moniz de Aragão. O Decreto Aragão foi responsável
por fechar todas as entidades estudantis nacionais e estaduais, substituindo-as por
conferências nas quais os estudantes deveriam debater seus problemas, sempre sob a tutela do
MEC. Em outras palavras, o decreto impediu a possibilidade de qualquer mobilização política
dos estudantes, nas universidades. Quanto aos Centros Acadêmicos, até seu nome foi
proibido, passando a ser chamados de Diretórios Acadêmicos, os quais funcionavam segundo
regras muito restritas de atuação (CUNHA, 2012). Segundo Lúcia Azevedo (2010)
Os Centros Acadêmicos foram substituídos pelos Diretórios Acadêmicos, os quais eram
obrigados a prestar conta de seus atos, apresentando seus programas e atividades culturais à
direção das universidades. Esta substituição foi uma forma inteligente, sutil, mas poderosa de
manter as representações estudantis em funcionamento, porém, sob controle do Estado.
(AZEVEDO, 2010, p. 11).

O Decreto-lei nº 447, promulgado em fevereiro de 1969, por sua vez, representou,
segundo Luiz Antônio Cunha, “a expressão mais acabada das ameaças da repressão política e
ideológica à universidade brasileira” (CUNHA, 2002b, p. 38). O decreto estabeleceu que
todos aqueles, professores, alunos ou funcionários, que cometessem quaisquer “infrações
disciplinares”, seriam demitidos e proibidos de atuar no ensino superior pelo prazo de até
cinco anos. Dentre as tais infrações indisciplinares, destacam-se:
[...] aliciar ou incitar à deflagração de movimento que tenha por finalidade a paralisação de
atividade escolar ou participar desse movimento; praticar atos destinados à organização de
movimentos subversivos, passeatas, desfiles ou comícios não autorizados ou deles participar;
conduzir ou realizar, confeccionar, imprimir, ter em depósito, distribuir material subversivo
de qualquer natureza. (CUNHA, 2002b, p. 38).

As leis e decretos citados são apenas alguns exemplos do esforço do regime militar em
controlar a participação política do universitários e em desarticular as lideranças do
movimento. Não obstante o movimento estudantil, em sentido estrito, tenha sido colocado na
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clandestinidade e tenha tido suas representações desarticuladas pelos militares, um número
significativo de estudantes continuou a exercer resistência e a lutar contra a ditadura militar
estabelecida, inclusive através da luta armada.
A luta dos estudantes contra o regime, vista sob outra perspectiva, acabou contribuindo
para legitimar a idéia de que a democracia estava ameaçada em suas bases, e que medidas de
urgência deveriam ser tomadas para fazer frente, física e moralmente, às influências da
ideologia comunista. Em outras palavras, o clima de guerra contra o comunismo que se
instalou nos anos 60, e a resistência dos estudantes a se calar frente à crescente repressão,
tortura, violência e suspensão de direitos, exigiram do governo o estabelecimento de novas
formas de enfrentamento do inimigo, que deveriam passar pela formação moral desses jovens,
de suas maneiras de agir e pensar comprometidas pela influência do comunismo. Esse
enfrentamento não poderia ter outro lócus de ação a não ser o sistema educacional.
É dentro desse contexto, portanto, de guerra (física e moral) contra o comunismo que se
justifica a obrigatoridade e o próprio conteúdo ideológico da Educação Moral e Cívica e,
sobretudo, do Estudo de Problemas Brasileiros. Estas disciplinas, com ênfase em EPB,
ministrada no ensino superior, se estabelecem como disciplinas estratégicas para os ideólogos
do regime militar e importantes também para aqueles segmentos da sociedade civil que
haviam encampado o discurso da ameaça comunista e da guerra interna, disseminado pelos
militares, com base na Doutrina de Segurança Nacional (ELIAS, 1999; OLIVEIRA, 1982).
Sendo assim, dedicar-nos-emos a tratar da Doutrina de Segurança Nacional e da
instituição responsável por sua elaboração e disseminação para outros campos além do
militar, a Escola Superior de Guerra.

1.2.2 A Escola Superior de Guerra e a fundamentação doutrinária de EMC/EPB

Na primeira parte deste capítulo destacamos a relação do campo educacional com os
campos religioso e militar. Ademais, chamamos a atenção para o interesse do campo militar
sobre o campo educacional; interesse este que se inseria dentro de um projeto maior de
autonomização deste campo cujo início remonta à Primeira República. Dentro deste processo
de autonomização, que atravessou o século XX no Brasil, nasceu, segundo José Antônio
Sepúlveda (2011) um projeto de Nação e, como consequência deste, uma importante

51

instituição dentro do campo militar para desenvolvê-lo: a Escola Superior de Guerra. Para o
desenvolvimento deste projeto de Nação, a ESG elaborou a Doutrina de Segurança Nacional,
um constructo político-ideológico que mudou a história do campo militar no Brasil e
aperfeiçoou o processo de projeção deste campo sobre o educacional. Precisamente por ter
deixado suas marcas na conformação da EMC e do EPB é que nos deteremos um pouco sobre
a DSN e a instituição que a criou.
Criada em 20 de agosto de 1949 pela Lei nº 785, a Escola Superior de Guerra/ESG
surgiu com o propósito de ser um centro misto de altos estudos militares e civis, com vistas a
elaborar alternativas para equacionar os obstáculos ao desenvolvimento nacional. Obstáculos
estes que, segundo Sepúlveda (2011), relacionavam-se, sobretudo, à infiltração comunista e à
suposta incapacidade da educação brasileira de fomentar os valores morais considerados
adequados à segurança e ao desenvolvimento do país.
Os tempos de guerra fria, que marcaram o nascimento da Escola, deram a ela o inimigo
que supostamente estaria “corroendo as bases políticas e sociais do país, o comunismo”, e
que, por isso, precisava ser combatido (SEPÚLVEDA, 2011, p. 120). Essa luta contra o
comunismo motivaria a construção de sua doutrina e a formulação metodológico-doutrinária
de seus cursos, sobre os quais trataremos no capítulo quatro desta tese17. Para além de orientar
os Cursos desenvolvidos na Escola e integrar os militares em torno de um mesmo projeto
político para o país, a DSN representou o elo que faltava entre civis e militares ao articular,
“de forma coerente, segurança com o desenvolvimento econômico” (SEPÚLVEDA, 2011, p.
124). Da articulação desses dois elementos, proveio a legitimação social para o golpe e as
bases de sustentação ideológica para o estabelecimento e posterior manutenção das relações
de dominação civil-militares legitimadas na segunda metade do século XX18. Além disso,
proveio também desta articulação, a organização do conteúdo ideológico da EMC e,
sobretudo, do EPB porquanto voltado para a juventude universitária.
Vale destacar aqui que o conceito de dominação que informa esta tese é o weberiano.
De acordo com Max Weber (2009), a dominação é uma situação na qual o mandado do
dominador influencia as ações de outros atores sociais. Estes, por sua vez, e em atenção a
motivações racionais, tradicionais ou afetivas, acabam respondendo afirmativamente,
17

18

No capítulo 4 da tese, trataremos mais detidamente da ESG e da estrutura e metodologia de seus cursos.

Até a metade do século XX, a heterogeneidade dentro do exército implicou desestabilizações à instituição e problemas para
a manutenção da hierarquia, tornando improvável, à época, o desenrolar de uma ação como a que levou ao golpe, por
exemplo. Uma questão decisiva para a legitimidade do golpe, para a mudança do papel político dos militares após 1964 e
para sua sustentação no poder por duas décadas, foi a elaboração de um componente doutrinário que permitiu às Forças
Armadas combater um elemento que a enfraquecia, e promover um encontro que a favoreceria: o divisionismo interno e a
integração entre civis e militares em torno de um mesmo projeto, respectivamente (BORGES, 2009; CARVALHO, 2005).
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assentindo à dominação estabelecida sobre eles. Em outras palavras, a dominação é um caso
especial de poder que envolve interesses e o exercício de autoridade e de obediência. Quanto
à autoridade ela pode estar fundada em elementos racionais, como a legislação, em questões
tradicionais como as exercidas por uma pai sobre seus filhos, para citar dois exemplos. No
que respeita àqueles que obedecem a dominação de outrem, sua conformidade em relação à
autoridade do dominador pode residir, por exemplo, sobre costumes, interesses pessoais,
determinações legais, etc.
Nas palavras do autor, a dominação é
[...] uma situação de fato, em que uma vontade manifesta (mandado) do ‘dominador’ ou dos
‘dominadores’ quer influenciar as ações de outras pessoas (do dominado ou dos dominados),
e de fato as influencia de tal modo que essas ações num grau socialmente relevante, se
realizam como se os dominados tivessem feito do próprio conteúdo do mandado a máxima de
suas ações (obediência). (WEBER, 2009, p. 191).

Dentro das relações de dominação estabelecidas entre civis e militares no Brasil,
aquelas que se desenvolveram nos anos 60, informadas pela Doutrina de Segurança Nacional,
alçaram os militares ao posto de dominadores e os civis ao de dominados, no sentido
weberiano do termo. Muito embora variados setores da sociedade civil tenham apoiado e
participado do regime militar, sua alocação entre os grupos dominados da sociedade diz
respeito ao fato de coadunarem com os valores e o projeto de Brasil sistematizados dentro do
campo militar, mais especificamente, dentro da Escola Superior de Guerra. Em outras
palavras, o estabelecimento de um consenso social sobre os objetivos e problemas nacionais,
através da criação da DSN pela ESG, deu aos militares a autoridade que faltava para exercer
sua dominação e a legitimação necessária para a subordinação dos civis ao seu projeto de
nação. Retomaremos esta questão adiante.
A Escola Superior de Guerra, em razão do próprio contexto político mundial, nasceu
sob forte inspiração norte-americana e a exemplo do National War College existente nos
EUA. Não obstante a influência hegemônica exercida pelos EUA, a ESG criou sua própria
Doutrina de Segurança Nacional e tomou como uma de suas atribuições a formação das elites
políticas nacionais. Em outras palavras, foi objetivo da instituição, desde o seu surgimento, a
formação de profissionais qualificados – inclusive moralmente – para conduzir o país, tanto
em tempos de guerra quando em tempos de paz. Esta foi uma das razões pelas quais a Escola
abrigou em seus quadros elementos também civis e não só militares (OLIVEIRA, 1982).
A qualidade na formação dos profissionais civis e militares que estagiavam na ESG
mostrava-se intimamente relacionada à elaboração de sua doutrina. Isso porque seus
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estagiários – como eram chamados os participantes dos cursos da instituição – eram
socializados dentro de um mesmo referencial metodológico-doutrinário e direcionados a
analisar e a buscar equacionar os problemas sociais a partir dele. Nas palavras de Everton
Santos (2010), a DSN permitiu o desenvolvimento de “uma linguagem e idéias comuns com
as quais se pensavam os problemas do país” (SANTOS, 2010, p. 100). A disseminação dessa
linguagem e idéias comuns imprimia uniformidade às propostas elaboradas dentro da Escola e
evitava que as mesmas, prenhes de interesses do campo militar, fossem desviadas de seus
propósitos originais.
Com base, portanto, na DSN, formaram-se na ESG muitos dos altos funcionários da
administração pública, bem como inúmeros parlamentares os quais tornaram-se, grandes
“colaboradores” dos militares no interior do aparelho estatal, não somente para manter a
dominação militar, através da elaboração de leis, por exemplo, mas também para tornar
hegemônico os valores caros a esse campo. A formação desses profissionais segundo um
mesmo referencial e sua participação no aparelho do Estado mostrou-se fundamental para o
processo de reprodução ideológica e de legitimação das relações de dominação civil-militares
no Brasil, inclusive através do ensino da EMC e do EPB (SANTOS, 2010).
Muito embora a ESG fomentasse, através da construção de um “projeto de Nação”, o
fortalecimento do campo militar e das relações de dominação civil-militares que
acompanharam o processo de autonomização deste campo, não se pode dizer que este projeto
não refletisse interesses de outros campos além do militar. A própria participação e
engajamento de civis nos cursos da Escola e na posterior disseminação de suas propostas
prova isso. O consenso social gerado em torno da proposta dos militares para o
desenvolvimento e a segurança do país se deveu, em grande medida, à Doutrina de Segurança
Nacional. Esta doutrina, que orientou a elaboração de todos os projetos da Escola – e também
as ações do regime militar – conseguiu um feito: unir interesses de vários campos e setores da
sociedade em torno das questões que definia como sendo fundamentais para o
desenvolvimento do país. Como exemplo dessas questões, temos o alcance da segurança
interna e externa que, por sua vez, exigia o combate ao comunismo, a valorização da moral
cristã, do amor à pátria e à família, etc. É importante destacar que os valores impressos na
DSN não foram inventados por ela, mas reificados a partir das noções de desenvolvimento e
segurança nacional. Eram valores incrustados nas tradições nacionais, defendidos pelo campo
religioso na medida em que assegurava seu fortalecimento; pelo campo político na medida em
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que contribuía para o disciplinamento e controle do povo; pelo empresariado que adequava
esse controle e a recusa ao comunismo aos seus interesses capitalistas; etc.
Pode se dizer, portanto, que a DSN, instrumentalizada pela ESG, foi responsável pela
formação de um consenso social (e ideológico) que unificou não somente os militares, mas
militares e civis em torno de uma mesma causa nacional: a de fortalecer o Estado e os valores
morais do povo para fazer frente às ameaças populares e comunistas e promover o
desenvolvimento econômico do país. Mas em que consistia efetivamente a Doutrina de
Segurança Nacional? A DSN era, ao mesmo tempo, uma doutrina de ação política e a
manifestação de uma ideologia que, por sua vez, repousava sobre as noções de guerra interna
e permanente contra o comunismo. Neste cenário de guerra, a doutrina caracterizava-se como
anticomunista, antimarxista, cristã e democrática (BORGES, 2009; SANTOS, 2010).
Motivada por estes valores e tendo seu foco sobre as questões da segurança e do
desenvolvimento nacionais, a DSN desenvolveu-se a partir de quatro conceitos principais, a
saber: os Objetivos Nacionais, o Poder Nacional, a Estratégia Nacional e a Segurança
Nacional.
Na concepção da ESG, o alcance e a manutenção dos Objetivos Nacionais representam
a função maior do Estado e a garantia da Segurança Nacional. Para alcançar os Objetivos
Nacionais, o Estado deve fazer uso do Poder Nacional que funciona, portanto, como um
instrumento para o alcance daqueles objetivos. Vale destacar que os Objetivos Nacionais são
caracterizados por sua permanência ou atualidade. Isto é, quando permanentes representam os
interesses nacionais presentes na concepção política do Estado e quando atuais dizem respeito
àqueles objetivos que podem mudar conforme a conjuntura. Constituem os Objetivos
Nacionais propostos pela ESG através da Doutrina de Segurança Nacional: a integridade
territorial, a integração nacional, a democracia, o progresso, a soberania e a paz social. Todos
estes Objetivos Nacionais integram as próprias finalidades da Educação Moral e Cívica e do
Estudo de Problemas Brasileiros.
No que tange à Estratégia Nacional, ela atua como um instrumento através do qual o
Estado consegue exercer o Poder Nacional com vistas a alcançar os objetivos propostos. Por
fim, temos o conceito de Segurança Nacional que, para além de ser a razão de existência da
DSN, refere-se ao componente doutrinário que permite ao Estado traçar seus objetivos, as
estratégias para alcançá-los, bem como estabelecer a justificativa para o seu poder
(CAMARGO, 1979).
Segundo a Escola Superior de Guerra,
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Segurança Nacional é o grau de garantia que – através de ações políticas, econômicas,
psicossociais e militares – o Estado proporciona, em determinada época, à nação que
jurisdiciona para a conquista e manutenção dos objetivos nacionais, a despeito dos
antagonismos ou pressões existentes ou potenciais. (ESG apud CAMARGO, 1979, p. 50).

De acordo com o Ten. Cel. Enjolras Camargo (1979), as quatro ações políticas referidas
acima dependem da capacidade do Poder Nacional e este, por sua vez, constitui-se de quatro
expressões que devem ser constantemente fortalecidas para a melhor e maior garantia da
Segurança Nacional, quais sejam: a expressão política, a expressão psicossocial, a expressão
econômica e a expressão militar19. Cada um desses componentes ou expressões do poder
nacional atuam como faces de atuação desse poder para garantir a segurança interna e externa
da Nação.
Dentro deste clima de guerra que envolvia a criação de uma instituição e uma doutrina
para fazer frente às ameaças à segurança interna e externa, um elemento se mostrou decisivo
para vencer o inimigo e garantir a segurança: a moral. Não obstante a ESG venha, desde sua
criação, se preocupando com a importância da moral para a manutenção da segurança
nacional, essa preocupação se intensificou nos anos 60 em razão de uma série de fatores,
dentre os quais, a eclosão da Revolução Cubana, a (re)atualização da ameaça comunista e a
organização dos movimentos operários e estudantis. Todos esses fatores contribuíram para o
estreitamento da relação entre moral e segurança e para que o tema da moral fosse, no final
dos 60, incorporado à expressão psicossocial do poder nacional pela ESG. O fortalecimento
da moral passou a ser tratado como uma ação necessária para fazer frente à corrupção, à
subversão e, em sentido mais amplo, para alcançar os objetivos nacionais (OLIVEIRA, 1982).
Em outras palavras, o enfrentamento do inimigo não poderia se dar apenas por meio de
violência e repressão, mas deveria contar com o apoio da sociedade como um todo, de modo a
fortalecer os valores morais e cívicos entre a população. Daí a necessidade de tornar
obrigatório o ensino de EMC/EPB. Este último guardava ainda mais importância por ser
ministrado para estudantes do ensino superior; estudantes que, segundo os militares, eram
mais suscetíveis à ameaça comunista e ao proselitismo das lideranças políticas estudantis. Na
visão dos militares, o ensino de valores morais e cívicos contribuiria para influenciar as
opiniões e o comportamento dos jovens. Essa contribuição atuaria como uma medida
profilática contra o avanço do comunismo e da crise moral que o mesmo ensejava, e como
19

Veremos nos capítulo 4 e 5 desta tese que a Especialização e o Mestrado em EPB, desenvolvidos na UERJ, constituíam-se
de quatro áreas de concentração que remetem diretamente às expressões do poder nacional: área de desenvolvimento político,
de desenvolvimento social ou psicossocial, desenvolvimento econômico e área de segurança nacional. Também o curso de
Mestrado da ESG possuía quatro áreas de concentração, sendo que ao invés da área de segurança nacional, havia a área
militar, voltada apenas para os militares que estivessem fazendo o curso na instituição. Este é só um dos fatores que apontam
para o processo de transplante, para a UERJ, de um projeto de socialização política e reprodução ideológica criado na ESG.
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uma ação estratégica para o alcance dos objetivos nacionais. É nesse contexto, portanto, que a
Educação Moral e Cívica e o Estudo de Problemas Brasileiros se estabelecem como
disciplinas obrigatórias no currículo escolar e universitário, porquanto estratégicas para os
ideólogos do regime militar.

1.3

A normatização da Educação Moral e Cívica e do Estudo de Problemas Brasileiros

Como mencionamos anteriormente, o início dos anos 60 ficou marcado por uma série
de manifestações sociais. De modo geral, pode-se dizer que entre as esquerdas, as
manifestações davam-se em favor das reformas de base e pela legalidade do governo João
Goulart; e entre as facções da direita, as manifestações denunciavam o medo do comunismo e
a preocupação com a crise moral que comprometia, especialmente, a conduta dos jovens
brasileiros. Dentro desse contexto, várias foram as entidades que se organizaram para lutar em
nome da pátria, da família e dos valores morais cristãos. Uma das demandas dessas entidades
dizia respeito à obrigatoriedade da disciplina de Educação Moral e Cívica no ensino básico,
visto que esta atuaria como uma arma contra as investidas do comunismo, contribuindo para
o fortalecimento dos valores morais cristãos e democráticos. São exemplos dessas entidades a
União Cívica Feminina/UCF e o Movimento de Arregimentação Feminina/MAF. Este último,
em um Manifesto que foi publicado na Folha de São Paulo, em novembro de 1965, deixa
transparecer o clima de guerra que dominava o imaginário social à época e a preocupação em
torno da suscetibilidade da juventude frente ao comunismo, o que, por sua vez, legitimava a
necessidade de submeter os jovens a uma formação moral e cívica durante percurso escolar:
Existe um campo de batalha onde nossos inimigos lutam com grande força e aparelhamento: é
a mente de nossa mocidade, que alimentam com suas ideologias falsas. Enfrentemos essa luta
no mesmo campo, com a bandeira da ideologia democrática, baseada nos princípios cristãos.
(apud OLIVEIRA, 1982, p. 20).

Não obstante as demandas recorrentes pela inclusão da EMC no currículo escolar, que
partiam de variados segmentos da sociedade, o Conselho Federal de Educação/CFE – órgão
vinculado ao MEC, com atribuições deliberativas e normativas no campo da educação –
mostrou-se resistente, desde sua criação em 1961, à obrigatoriedade da EMC, na forma de
disciplina. Segundo Kaé Lemos (2011), tanto os membros do CFE quanto os demais
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integrantes do MEC “defendiam a continuidade de práticas educativas” como determinava a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, “ao invés de conteúdos preestabelecidos”
como o que se pretendia desenvolver através da obrigatoriedade da disciplina de EMC
(LEMOS, 2011, p. 81).
Como exemplo da resistência do CFE à obrigatoriedade da EMC, podemos destacar a
promulgação do Parecer nº 117, em abril de 1964. Neste Parecer, o Conselho demonstrou
compreensão com as variadas manifestações, sobretudo femininas, em defesa da
obrigatoriedade da EMC, mas pontuou que o CFE já havia aprovado, em 1962, a
implementação da Organização Social e Política do Brasil/OSPB, com base na LDB-61, e que
esta disciplina se propunha exatamente a contribuir para a formação cívica dos jovens. Para o
CFE, os propósitos desejados para a formação cívica dos estudantes e para o fortalecimento
dos valores democráticos já estavam presentes na disciplina de OSPB, tornando desnecessária
a obrigatoriedade da EMC como queriam as “mães” que se dirigiam ao Ministro da Educação,
solicitando a inclusão da EMC como disciplina no currículo escolar (OLIVEIRA, 1982).
Para além das manifestações na sociedade civil em seu favor, a EMC recebeu atenção
especial de religiosos e dos militares e, a despeito da resistência do Conselho Federal de
Educação, tornou-se disciplina e prática educativa obrigatórias. Com a promulgação do
Decreto-lei nº 869/69, a disciplina Organização Social e Política Brasileira foi transformada
em uma forma de apoio, complemento ao ensino da EMC, passando também a veicular seu
conteúdo doutrinário.
Na condição de disciplina estratégica para o governo dos militares, a Educação Moral e
Cívica recebeu atenção especial também na legislação educacional. Sendo assim, passar-se-á
à análise dos documentos mais expressivos para a configuração da EMC como disciplina e
prática educativa estratégicas para a reprodução da ideologia do regime militar, quais sejam: o
Decreto-lei nº 869 de 12 de setembro de 1969 que instituiu a obrigatoriedade da EMC em
todos os graus e modalidades de ensino no Brasil, tanto como disciplina quanto como prática
educativa; o Decreto nº 68.065, de 14 de janeiro de 1971, que regulamentou o Decreto-lei nº
869/69, dispondo sobre a inclusão obrigatória da EMC no currículo escolar e dando outras
providências; e, por fim, o Parecer nº 94, de 4 de fevereiro de 1971, do CFE, que normatizou
o ensino e o programa da disciplina de Educação Moral e Cívica, inclusive, sob a forma de
Estudo de Problemas Brasileiros.
A análise dos referidos decretos e do respectivo Parecer nos permitirá compreender
melhor e em que condições, a partir de quais pressupostos, e com quais objetivos a EMC e o
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EPB foram tornados disciplina e prática obrigatórias, respectivamente, no currículo do ensino
básico e superior, no Brasil.
Em 1969, o Decreto-Lei nº 869 tornou obrigatória a disciplina de EMC e determinou
que, em nível superior de ensino, inclusive de pós-graduação, esta disciplina deveria atuar sob
a forma de Estudo de Problemas Brasileiros. Este Decreto-lei fixou a EMC como uma
disciplina e prática educativa estratégicas para a reprodução da ideologia de sustentação do
regime, qual seja, aquela fundamentada na Doutrina de Segurança Nacional, gestada na ESG,
e na moral cristã. A fim de elucidar esta afirmação, cabe destacar as oito finalidades da EMC
apresentadas no início do referido Decreto, as quais remetem claramente à doutrina da igreja
católica e aos objetivos nacionais constituintes da Doutrina de Segurança Nacional:
a) a defesa do princípio democrático, através da preservação do espírito religioso, da
dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de
Deus;
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos da
nacionalidade;
c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana;
d) o culto à pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições e grandes vultos de sua história;
e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e à comunidade;
f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhecimento da organização
sócio-político-econômia do país;
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com fundamento na moral, no
patriotismo e na ação construtiva visando ao bem comum;
h) o culto da obediência à lei, da fidelidade ao trabalho e da interação na comunidade.
(DECRETO-LEI nº 869/69, art.2º).

Apoiando-se nas “tradições nacionais”, portanto, o ensino da Educação Moral e Cívica,
qualquer que fosse o nível de ensino em que estivesse sendo ministrado, tinha por finalidade
precípua promover o desenvolvimento de hábitos democráticos e a formação da consciência
cívica nos alunos, tomando por base a moral cristã. Subentende-se que tais hábitos
democráticos e a consciência cívica seriam resultado da disseminação sistemática de discursos
enaltecedores da pátria, dos símbolos nacionais e da obediência ao Estado e a Deus, na forma
de cumprimento de deveres e da ação voltada para o bem comum, respectivamente. Tais
tradições deveriam ser valorizadas para fazer frente a um inimigo que estaria corroendo as
bases da sociedade brasileira e desviando os jovens da moral e dos bons costumes: o
comunismo.
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A partir deste decreto, como revelam as finalidades citadas acima, a EMC (re)nascia
comprometida com um projeto político-pedagógico muito bem definido e afim aos interesses
dos campos militar e religioso20 , o que quer dizer que expressava em seu conteúdo a Doutrina
de Segurança Nacional e a defesa dos valores morais cristãos. Ao difundir a DSN, a EMC,
mais especificamente na forma de EPB, estaria contribuindo para a reprodução da ideologia
do regime o que, por sua vez, tornou o ensino desta disciplina uma das grandes prioridades do
governo militar. Quanto à importância de se definir claramente a orientação políticopedagógica da disciplina, esta se justificava porque, na visão dos ideólogos do regime,“era
preciso marcar a pedagogia com uma orientação filosófica determinada, uma vez que (...) os
perigos do neutralismo, faziam-se sentir concretamente no mundo estudantil” (BOMENY,
1981, p. 44).
Além de decretar a obrigatoriedade da EMC, em todos os níveis e instituições de
ensino, e prescrever suas finalidades, o decreto nº 869/69 estabeleceu também a criação de um
importante órgão para regular o ensino da EMC: a Comissão Nacional de Moral e
Civismo/CNMC21. À CNMC foi atribuída a responsabilidade, juntamente com o Conselho
Federal de Educação, de elaborar os currículos, os programas e as metodologias relativas ao
ensino de EMC. Nas palavras de Maria de Fátima Josgrilbert,
A Comissão Nacional de Moral e Civismo era um órgão executor, responsável por implantar
e difundir a doutrina da EMC. A CNMC assessorava o Ministro da Educação na formulação
de uma política para o desenvolvimento da EMC no país, elaborava os planos de ação,
convocava à cooperação os órgãos formadores de opinião pública, promovia a atualização da
metodologia da disciplina e examinava os livros didáticos verificando a adequabilidade à
escola, promovia encontros de professores, enfim, tratava de todos os assuntos que diziam
respeito à disciplina. (JOSGRILBERT, 1998, p. 43).

Para além disso, Kaé Lemos (2011) afirma que, na prática, a Comissão Nacional de
Moral e Civismo era um

20

Cabe destacar que a EMC aparece na legislação que a criou e regula como aconfessional, isto é, não vinculada a uma
determinada religião ou igreja. Não obstante esta afirmação, o conteúdo programático da disciplina aparecia prenhe da
doutrina da igreja católica. Para mais detalhes sobre essa questão, ver Luiz Antônio Cunha, 2005 e 2010.
21

A Comissão de Formação Moral e Cívica/CFMC constava da proposta da ADESG (Associação de Diplomados da Escola
Superior de Guerra) de criação de um órgão para regular o ensino da EMC. Nos embates que precederam o estabelecimento
da obrigatoriedade da EMC, entre o CFE e os defensores da EMC, a CFMC acabou cedendo lugar à Comissão Nacional de
Moral e Civismo/CNMC. A diferença entre ambas as Comissões reside, sobretudo, na composição de seus membros. Se a
CFMC deveria ser constituída por “membros diplomados na Escola Superior de Guerra, nomeados pelo presidente da
República”, a CNMC deveria ter como membros, “pessoas dedicadas à causa da Educação Moral e Cívica” (LEMOS, 2011).
No entanto, isso não quer dizer que esguianos não tivessem feito parte da CNMC. Muito pelo contrário. A ESG esteve
envolvida com o ensino de EMC desde o início das discussões em torno de sua obrigatoriedade, não somente através da
organização do anteprojeto de lei pela ADESG (que resultaria no Decreto-lei nº 869/69), mas em razão de ter informado o
próprio conteúdo programático da disciplina, através da Doutrina de Segurança Nacional.
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[...] espaço de atuação de militares ligados à Escola Superior de Guerra (ESG), civis
militantes de direita e sacerdotes católicos, apresentava um caráter mais conservador e por
isso defendia que a EMC deveria ser uma disciplina curricular específica e, acima de tudo,
obrigatória em todos os níveis de ensino, atribuindo ao seu ensino forte conotação ideológica
e prescritiva. (LEMOS, 2011, p. 15).

É importante destacar que a CNMC teve sua origem em um grupo de trabalho da
Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra/ADESG. Esta Associação era
formada por diplomados da ESG, tendo sido crida para a difusão das teses gestadas nesta
Escola22. O fato da CNMC ter saído de um projeto da ADESG justifica, portanto, a
composição desta Comissão, formada, sobretudo, por egressos da Escola Superior de Guerra
ou autoridades relacionadas, de alguma maneira, a esta instituição.
O projeto da ADESG em defesa da EMC, criado em 1967, e presidido pelo general
Moacir Araújo Lopes23, recebeu influência da exposição de motivos 180-RP. Esta foi enviada
ao Presidente da República, em 1965, pelo então Ministro da Guerra, o general Costa e Silva.
Na referida exposição de motivos, Costa e Silva apontou a necessidade de se revisar a LDB61, afirmando que suas diretrizes “neutras” não davam mais conta dos problemas sociais que
se mostravam à educação. O momento exigia que a educação se envolvesse na “guerra
revolucionária” contra o comunismo e contra a fraqueza moral que atingia a conduta da
juventude. Segundo o Ministro da Guerra, diante da incapacidade das famílias modernas de
cuidarem da formação moral de seus filhos, a escola precisaria tomar para si essa função e
“reconduzir a juventude brasileira aos caminhos do civismo e do sadio patriotismo” através da
inclusão da EMC no currículo escolar (apud LEMOS, 2011).
De acordo com Helena Bomeny (1981), a exposição de motivos nº 180-RP representa
prova contundente da associação entre o ensino da Educação Moral e Cívica e sua
instrumentalização para impedir a propagação da ideologia comunista. Isso porque, fica
expressa nesta exposição, a função que deveria assumir o ensino da EMC, qual seja, a de um
“escudo protetor” contra a infiltração comunista que ameaçava a segurança nacional. Em
22

A ADESG foi criada em 1951, no Rio de Janeiro, logo depois da criação da ESG, como “uma entidade civil de direito
privado, sem fins lucrativos”. A ADESG acabou se tornando um braço importante da ESG para difusão da DSN e de seu
projeto de regeneração moral da sociedade, o qual deveria ser desenvolvido através do processo educacional. Em razão de
sua importância, ao longo do tempo, foram sendo criadas novas ADESGs em várias cidades do Brasil, mas sempre orientadas
pelos mesmos objetivos, quais sejam: “preservar e projetar os valores morais e espirituais da nacionalidade; incentivar, cada
vez mais, a amizade e solidariedade entre os seus membros; difundir conceitos doutrinários e estudos conjunturais
relacionados com a Segurança e o Desenvolvimento, com ênfase na Defesa Nacional, observados os métodos e pesquisas da
ESG; além de desenvolver outras atividades de natureza cultural e educacional” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 202-203).
23

Figura importante no campo da EMC, o general Araújo Lopes não somente presidiu o grupo de trabalho da ADESG que
criou o anteprojeto de lei que deu forma ao decreto nº 869/69, como presidiu a Comissão Nacional de Moral e Civismo,
atuando como forte defensor do caráter instrumental e doutrinário da EMC, em contraste com as propostas do Conselho
Federal de Educação para ao campo da EMC. De acordo com o general, a educação deveria sustentar-se sobre bases
espiritualistas para salvaguardar os jovens das filosofias perversas que se apresentavam a eles, incitando-os a questionar as
tradições nacionais (ELIAS, 1999; JOSGRILBERT, 1998).
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outras palavras, a EMC teria de fomentar a projeção dos valores religiosos e espirituais de
modo a assegurar o pacifismo, a cordialidade e a harmonização na sociedade brasileira, os
quais estariam sob ameaça do comunismo-ateu. Em comum acordo com Bomeny (1981), Luiz
Antônio Cunha (2009) destaca que essa associação mostra-se claramente nas finalidades da
disciplina de EMC, destacadas anteriormente, as quais expressam uma “sólida fusão do
pensamento reacionário, do catolicismo conservador e da doutrina de segurança nacional,
conforme era concebida pela Escola Superior de Guerra” (CUNHA, 2009, p. 8).
Foi em 1967, portanto, que a exposição de motivos de Costa e Silva ganhou
materialidade através do anteprojeto de lei preparado por um grupo de trabalho da ADESG, o
qual requeria a implantação, em caráter obrigatório, da disciplina de EMC em todos os
sistemas e níveis de ensino do Brasil. O anteprojeto, por sua vez, teve tal importância que
parte de seu texto acabou sendo incorporado ao Decreto-Lei de 1969. Segundo Lemos (2011),
diferentemente das propostas já apresentadas a favor da inclusão da EMC como disciplina no
currículo escolar, essa da ADESG – e do general Costa e Silva – relacionava diretamente o
ensino da EMC ao problema da Segurança Nacional. Havia claramente na proposta da
ADESG uma tentativa de instrumentalização da EMC, no sentido de corrigir as deficiências
na formação moral e cívica dos jovens – que os levaria a atuar no movimento estudantil, por
exemplo – para garantir a segurança interna do país.
A importância da exposição de motivos 180-RP e do anteprojeto da ADESG foi tanta
que, três meses após a promulgação do Decreto-Lei nº 869/69, o CFE emitiu o Parecer nº 3,
no qual afirmou que a origem do processo de implantação da obrigatoriedade da EMC estava
justamente na exposição de motivos de Costa de Silva e no anteprojeto de lei criado pelo
grupo de estudos da ADESG.
Pode-se concluir que, a despeito da obstinação do Conselho Federal de Educação, a
chegada de Costa e Silva ao poder, a crescente atuação do general Araujo Lopes no governo,
e os poderes deliberativos que o presidente concedeu a si próprio, foram definitivos para
superar a resistência do CFE e tornar obrigatória a disciplina de EMC. Esta só foi extinta do
currículo escolar em 1993, oito anos após o fim do governo dos militares24.
Cerca de dois anos após a promulgação do Decreto-lei nº 869/69, o mesmo foi
regulamentado por um novo Decreto (nº 68.065/71), segundo o qual a EMC, a OSPB e o EPB
foram legitimadas como disciplinas obrigatórias no sistema de ensino brasileiro, como previa
o decreto de 1969. A Comissão Nacional de Moral e Civismo, por sua vez, manteve-se como
24

Na UERJ, a disciplina de EPB foi extinta em 1989, pela Resolução nº 554/89 do Conselho Universitário.
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uma Comissão subordinada ao MEC e responsável, juntamente com o CFE, pela elaboração
dos currículos e programas básicos da EMC para os diferentes níveis de ensino.
É interessante destacar que, embora a CNMC apareça em ambos os decretos com a
função de colaborar com o CFE para a elaboração de programas e currículos da EMC, na
prática, a Comissão acabou tirando um pouco do “poder” do Conselho Federal de Educação,
no campo da Educação Moral e Cívica. E isto se deu por conta da estreita filiação ideológica
de seus membros com a Doutrina de Segurança Nacional da ESG e a Doutrina da Igreja
Católica25. Esta “filiação” mostra-se clara durante o processo de elaboração dos programas e
currículos da EMC, visto que, CNMC e CFE normalmente apresentavam propostas distintas
para o campo da EMC. De modo geral, o CNMC enfocava a relação da moral e do civismo
com a religião, expressando em suas decisões um viés mais ideológico e moralizante e,
portanto, mais comprometido com o programa de socialização política pretendida pelo Estado
quando decretou a obrigatoriedade da EMC. O CFE, ao contrário, buscava tomar suas
decisões com base na função da disciplina de fomentar a compreensão dos problemas
nacionais. Por outro lado, não custa lembrar que o próprio CFE foi sendo transformado ao
longo do regime, mediante a inclusão, entre seus membros, de autoridades ligadas aos
militares e que, por sua vez, compartilhavam dos valores que estes tentavam disseminar e
reproduzir através da EMC. Para citar dois exemplos, destacam-se Dom Luciano José Cabral
Duarte e Tarcísio Meirelles Padilha. O primeiro era Arcebispo de Aracajú e pertencia a ala
mais conservadora da Igreja Católica, tendo apoiado inclusive o golpe militar. O Arcebispo
Duarte foi o relator do Parecer nº 94/71 que normatizou o ensino da EMC e do EPB. O
segundo, por sua vez, era diplomado da ESG, e quando membro do CFE, foi o relator do
Parecer 1.331/74 de aprovação do credenciamento do curso de Mestrado em EPB da Escola,
sobre o qual trataremos no capítulo 4 desta tese.
Voltando ao Decreto nº 68.065/71, não obstante ter regulamentado as propostas
contidas no decreto-lei nº 869/69, vale destacar que ele se mostrou um pouco mais “liberal”
do que aquele, no sentido de que concedeu mais autonomia às instituições de ensino para
adequar à realidade escolar o conteúdo, a metodologia e a grade de aulas semanais da
Educação Moral e Cívica.
Pouco tempo depois de lançado o Decreto nº 68.065/71, o Conselho Federal de
Educação emitiu o Parecer nº 94/71 que, tendo como relator o Arcebispo Duarte, normatizou
a disciplina de EMC, estipulou seu programa e currículo mínimo para todos os níveis de
25

Dentre os membros do CNMC encontravam-se militares e dignitários da Igreja Católica.
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ensino, e tratou de conceituar minuciosamente o que se entendia por educação moral,
educação cívica, educação formal, educação de conteúdo, educação moral e religião,
disciplina e prática educativa, além de dispor, como os decretos anteriores, sobre a formação
do professor de EMC e EPB. Passaremos agora a tratar de cada um dos referidos conceitos
definidos no Parecer nº 94/74, por entender que eles nos ajudam a caracterizar a EMC, e por
fim, terminaremos abordando a questão da formação dos professores para atuar no campo da
EMC, haja vista que esta foi uma das mais propaladas justificativas para a criação de cursos
de pós-graduação em EPB desenvolvidos na UERJ.
A educação moral é tratada no Parecer (nº 94/71) como um instrumento capaz de
despertar no indivíduo sua “essência”, que seria fazer o bem. Seu objetivo precípuo seria
promover a formação consciente e crítica dos indivíduos e o “seu aperfeiçoamento, no
convívio com os outros, através do crescimento humano progressivo da criança, do
adolescente e do jovem até a idade adulta”. Já a educação cívica, tem como fundamento a
pátria, que deve ser tratada como uma espécie de “família amplificada”, dentro da qual e
mediante o processo educacional, desenvolver-se-ia a “pessoa humana, consciente, livre,
responsável” e leal à sua pátria mãe. Com relação à sua finalidade, a educação cívica toma
como objetivo a
[...] formação da criança, do adolescente e do jovem para a Democracia. Entendendo-se a
Democracia à luz da Constituição do Brasil, como aquela forma de convivência social ‘cuja
essência é evangélica’ [...], pois tem como fundamento a igualdade de homens livres e como
espírito o amor fraterno. (PARECER Nº 94/71 do CFE).

Interessante destacar a instrumentalização do conceito de cultura cívica expressa em um
parágrafo onde o relator afirma que,
O civismo brasileiro, no momento, é comprometer-se com a fase histórica de
desenvolvimento do País e trabalhar na construção de uma Pátria engrandecida. (PARECER
Nº 94/71 do CFE, grifo meu).

Ao tratar da educação formal e da educação de conteúdo, o Parecer nº 94/71 aponta a
necessidade de se eliminar a concepção de educação fundamentada na neutralidade e no
“culto hiperbólico e distorcido da liberdade”, afirmando que a EMC “de conteúdo” deve
inscrever a liberdade dentro de inúmeras circunstâncias, estando sempre submetida a Deus e à
pátria. Assim, nascia a liberdade com responsabilidade tão abordada nos textos sobre a
disciplina de EMC, inclusive na forma de EPB.
No que se refere à relação entre educação moral e religião, o relator e arcebispo Duarte
faz questão de frisar que “Não há no país religião oficial nem união do Estado com uma
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igreja”, alegando que Deus é invocado na própria Constituição Federal e que, portanto, a
EMC fundamentada em Deus mostra-se em perfeita consonância com a legislação
democrática que rege o país.
A discussão acerca da forma assumida pela EMC, a saber, de disciplina e prática
educativa, merece aqui uma consideração especial. Em um primeiro momento cabe destacar a
conceituação presente no Parecer para ambas as formas. Sendo assim,
Costuma-se denominar disciplinas as atividades escolares destinadas à assimilação de
conhecimentos sistematizados e progressivos [...] e as práticas educativas, por outro lado,
abrangendo as atividades que devem atender às necessidades do adolescente, de ordem física,
artística, civil, moral e religiosa, colocam o acento principal na maturação da personalidade,
com a formação de hábitos correspondentes, embora necessitem também da assimilação de
certos conhecimentos. (PARECER Nº 131/62 do CFE apud PARECER Nº 94/71 do CFE).

Não obstante as divergências entre os membros do CFE sobre se a Educação Moral e
Cívica deveria permanecer apenas como prática educativa, como estabelecia a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (1961), ou se deveria inserir-se no currículo também como
disciplina, o Parecer nº 94/71 destaca que a decisão por associar os dois aspectos da disciplina
residiu sobre a “necessidade atual” da EMC de se apresentar tanto como “objeto de natureza
intelectual” quanto “parte de toda a vida escolar, tornando-se como a linguagem, forma de
expressão de todos os momentos da vida da escola”. Em outras palavras, entendia-se
necessário promover a formação da consciência cívica, mas como esta não se sustentava
apenas sobre o amor patriótico ou o sentimento nacional, argumentava-se que a formação
cívica exigiria a “transmissão aos alunos de conhecimentos sistemáticos e progressivos”. Por
outro lado, aponta o relator do Parecer que a EMC seria incompleta se prescindisse da forma
de prática educativa, na medida em que esta conseguiria descer “à dimensão interior da alma
do educando” (PARECER Nº 94/71).
Pode-se dizer que, apesar da insistência dos ideólogos do regime em implementar a
disciplina de EMC como disciplina, os mesmos viam como estrategicamente importante a
disseminação da EMC também como prática educativa. Essa preocupação se justifica porque
é justamente na condição de
[...] prática educativa que se pode detectar o cerne da orientação ideológica que informava
essa medida governamental. Enquanto disciplina, a EMC tinha como projeto transmitir um
corpo sistematizado de conhecimentos, mas como prática educativa, imaginava-se, através
dela, alimentar e gerir determinadas vivências pela formação de hábitos e ideais. No âmbito
dessas vivências incluíam-se o ‘ajustamento do homem ao meio’, a ‘harmonização dos
indivíduos’, a percepção da ‘integração pacífica das raças e dos grupos sociais brasileiros’, e
ainda a aceitação da perspectiva de ‘servir à pátria’, qualquer que fosse a posição social do
educando. (BOMENY, 1981, p. 47).
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Deste modo, a associação entre disciplina e prática educativa, consagrada na legislação
que tratava da EMC, potencializava o processo de socialização política implicado no ensino
da Educação Moral e Cívica, ampliando, assim, a probabilidade de êxito em seus efeitos: a
reprodução da ideologia do regime militar nos discursos, hábitos e comportamentos dos
cidadãos.
O problema da configuração anterior da Educação Moral e Cívica, por sua vez, não
residiria em sua forma de prática educativa – como estabelecia a LDB-1961, mas na
neutralidade dos princípios filosóficos que embasavam essa prática. Por isso, como defendia
o general Moacir Araújo Lopes, era preciso combater a neutralidade e restabelecer seu
“conteúdo” moral e cívico – o que foi garantido através da legislação educacional a partir de
1969.
Por fim, dedicaremos as últimas páginas deste capítulo para tratar de uma questão que
esteve presente em todos os três documentos citados anteriormente, e que assume importância
para o desenvolvimento desta tese: a formação dos professores para ministrar a cadeira de
Educação Moral e Cívica.
Embora o ensino da moral e do civismo tenha permeado o currículo escolar desde o
final do século XIX, com vimos no início deste capítulo, só a partir de 1969, com o Decretolei nº 869, passou-se a exigir formação específica para os professores de EMC. No artigo 7º
deste decreto lê-se que:
A formação de professores e orientadores da disciplina ‘Educação Moral e Cívica’, far-se-á
em nível universitário, e para o ensino primário, nos cursos normais.
[...] §2º – Aos centros regionais de pós-graduação incumbirá o preparo de professores desta
área, em curso de mestrado.
§3º – Enquanto não houver em número bastante, professores e orientadores de Educação
Moral e Cívica, a habilitação de candidatos será feita por meio de exame de suficiência...
(DECRETO-LEI nº 869/69, art. 7º, grifo meu).

O artigo 35 do Decreto nº 68.065/71 reforça este referente à formação dos professores
contido no decreto nº 869/69, e ressalta, em parágrafo único, que:
Até que o estabelecimento de ensino disponha de professores ou orientador, diplomados ou
habilitados em exame de suficiência, o seu Diretor avocará o ensino da Educação Moral e
Cívica, podendo confiá-lo a professores titulados, na forma da lei, para o ensino de outras
matérias e aos especializados em orientação educacional. (DECRETO-LEI nº 68065/71, art.
35º).
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O Parecer nº 94/71, além de ratificar as disposições dos dois decretos precedentes,
tratou de enfatizar a responsabilidade do professor sobre o sucesso da EMC. No item 6 deste
Parecer, pode-se observar não somente essa responsabilização imposta ao professor, como se
pode inferir, das palavras do relator, que o ensino da disciplina, que “conta, agora, um ano”,
não tem tido muito sucesso em sua empreitada em razão do despreparo dos professores e
negligência dos diretores. Nas palavras do relator, o Arcebispo Dom Luciano José Cabral
Duarte:
Se, por um lado, a implantação do ensino da Educação Moral e Cívica [...] parece anunciar
um horizonte saudável, para o futuro, por outro lado é preciso ter bem claro diante dos olhos o
fato de que uma Educação Moral e Cívica mal ministrada gera efeitos negativos e
contraproducentes. A vigência da Educação Moral e Cívica, dentro da obrigatoriedade
estabelecida pelo Decreto-lei nº 869/69 conta, agora, um ano. Juntamente com ecos positivos,
têm chegado ao Conselho Federal de Educação, rumores de reações negativas, que geram
sérias apreensões. As causas desse insucesso parcial, que há de ser superado, deverão ser
procuradas em primeiro lugar, pelos responsáveis pela direção dos estabelecimentos de
ensino. O desprezo de muitos professores, convocados de inopino, e a improvisação ocorrente
em tais circunstâncias explicarão grande parte do problema emergente. (PARECER Nº
94/71).

Sendo assim, destaca-se como imprescindível para o sucesso do ensino de Educação
Moral e Cívica que o professor, além de deter qualidades como dignidade, competência e
amor à tarefa a ser realizada, deve ser capacitado especificamente para ministrar a EMC. Em
nível primário, a exigência é que o professor tenha o curso normal, ao passo que a atuação no
nível médio e superior não pode prescindir de professores formados em nível superior de
ensino, quiçá com pós-graduação em área de estudo afim à disciplina.
É com base nestas determinações acerca da formação do professor para atuar no campo
da EMC, e na destacada preocupação em torno do comprometimento moral desses
profissionais com o conteúdo que deveria ser disseminado por eles, que são incentivados os
cursos de pós-graduação em Estudo de Problemas Brasileiros nas universidades Brasil afora.
Se a inclusão da EMC no ensino superior, sob a forma de EPB, atendeu à preocupação com o
controle e a formação moral e cívica da juventude universitária, a formação de professores em
curso de pós-graduação em EPB atenderia à necessidade de controle sobre a formação dos
mestres, os quais deveriam ser formados a partir de uma determinada visão de mundo para, só
então, estar (ideológica e moralmente) habilitados a disseminar os valores políticos e morais
contidos no ensino de EMC/EPB.
Em resposta ao sistemático apoio dado às instituições de ensino superior para o
desenvolvimento de cursos de formação de professores de EPB, em nível de pós-graduação,
algumas instituições criaram cursos de Especialização nessa área. Podemos destacar como
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exemplo a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Espírito
Santo e a Universidade Mackenzie, em São Paulo (CUNHA, 2012; PROCESSO nº 3602/84
da SR-2). A UFRJ, embora tenha desenvolvido um curso em nível de pós-graduação, não
chegou a criar uma Especialização, mas um curso de Atualização em EPB26.
Dentre as instituições que criaram cursos de pós-graduação em Estudo de Problemas
Brasileiros, durante o regime militar, a UERJ foi a única que desenvolveu, além de um curso
de Especialização, um curso de Mestrado em EPB, criado sob a justificativa de formar
professores qualificados para ministrar a disciplina de EMC e EPB. Não obstante esta
justificativa, que consta inclusive nos programas dos cursos de pós-graduação em EPB da
UERJ, os dados que obtivemos nesta pesquisa indicam que o curso de Especialização em EPB
da UERJ foi criado para “abrir caminho” para o curso de Mestrado em EPB nesta
universidade, como veremos no quinto capítulo desta tese. Sendo esta experiência uma
particularidade da UERJ, faz-se necessário, antes mesmo de focarmos no desenvolvimento da
disciplina e da pós-graduação em EPB na UERJ, atentarmos para a história e a estrutura desta
universidade. Deste modo, e entendendo que as raízes para compreensão da pós-graduação
em EPB da UERJ encontram-se na tradição pragmatista e utilitarista desta universidade, bem
como nas relações que esta estabeleceu com militares, especialmente ligados a Escola
Superior de Guerra, o próximo capítulo se concentrará em contar um pouco da história de
formação e desenvolvimento da UERJ, destacando as transformações em sua estrutura
administrativa e acadêmica, desde sua criação até o final dos anos 80, quando o ensino de
EPB e a pós-graduação em EPB na UERJ deixam de existir.
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Para informações sobre o Curso de Atualização em EPB desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre
1971 e 1985, ver: Cunha, Luiz Antônio. Os Estudos de Problemas Brasileiros na UFRJ: Aproximações Institucionais.
Revista Contemporânea de Educação. Faculdade de Educação, UFRJ. Vol. 7, nº 13. 2012.
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2

UERJ: HISTÓRIA, ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO

O capítulo que ora se inicia buscará contar um pouco da história de formação da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ27, delinear sua estrutura e atentar para as
transformações que marcaram o desenvolvimento e o processo de autonomização da UERJ,
desde sua criação em 1950 até o final da década 1980, período em que termina a experiência
da pós-graduação em EPB.
Não obstante nos remetamos à década de 1950 para tratar da criação da então
Universidade do Distrito Federal, não podemos negligenciar a criação, ainda na década de
1930, de outra Universidade do Distrito Federal, a “1ª UDF”, que foi extinta em 1939.
Embora a UERJ tenha sido criada em 1950, tenha recebido inicialmente a mesma
denominação que uma universidade criada em 1935, e tenha sido representada à época como
o restabelecimento da 1ª UDF, essas duas UDFs guardaram trajetórias e objetivos muitos
distintos. Deste modo, e ainda que de forma breve, torna-se importante considerar também a
estrutura, os objetivos e os interesses envolvidos na construção e extinção da primeira UDF,
sobretudo se considerarmos que o contexto que favoreceu a extinção de uma foi o mesmo que
facilitou a criação da outra. A compreensão desta história nos servirá, inclusive, para fazer um
contraponto com o tipo de “feição” que assumiu a 2ª UDF, tornando-a muito distinta do
projeto original que deu vida à 1º Universidade do Distrito Federal.
Uma vez considerado o contexto político-educacional e a experiência da 1ª UDF nos
anos 30, partir-se-á para a construção e desenvolvimento da 2º Universidade do Distrito
Federal, criada em 1950 por uma Lei Municipal, durante a prefeitura de Ângelo Mendes de
Moraes e a presidência do General Eurico Gaspar Dutra. É importante, nesta parte do
capítulo, atentar para algumas questões-chave para a tese, a saber: a forma como fora criada a
UDF (futura UERJ) – a partir da junção de quatro faculdades particulares isoladas criadas na
década de 1930, na Capital; o modelo de Universidade pragmatista e utilitarista adotado pela
instituição, que caracterizou sua filosofia educacional e orientou a criação de seus cursos de
graduação e pós-graduação, pelo menos até o final dos anos 80; e a importância política e

27

Embora a UERJ, ao longo de sua história de vida tenha recebido quatro distintas denominações (UDF, URJ, UEG e UERJ),
neste trabalho privilegiaremos a última denominação recebida pela instituição: Universidade do Estado do Rio de
Janeiro/UERJ. Ao ser criada em 1950 a instituição recebeu o nome de Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1958
recebeu o nome de Universidade do Rio de Janeiro (URJ), em 1961 passou a ser denominada Universidade do Estado da
Guanabara (UEG) e, por fim, em 1975 recebeu seu último nome, o de Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
Trataremos dessas mudanças ao longo deste capítulo.
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simbólica da Universidade para a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo após a transferência da
Capital Federal para Brasília.
Por fim, este capítulo compreenderá o mapeamento da estrutura acadêmica e
administrativa da UERJ, identificando as unidades e seus respectivos gestores – autoridades
que serão de grande importância para compreensão das redes de colaboração que se
desenvolveram na Universidade e que, por sua vez, permitiram a criação da pós-graduação em
EPB.
De modo a tornar mais organizada esta discussão, o conteúdo sintetizado acima será
dividido em dois subcapítulos e, para além dos trabalhos acadêmicos de que se servirá, tomará
por base a consulta a documentos da Universidade, tais como seus Estatutos, Regimentos,
Resoluções, Deliberações, Atos Executivos e a alguns números do Boletim UEG/UERJ,
publicação onde são documentados e divulgados os atos normativos oficiais da Universidade.

2.1

Antecedentes: da primeira à segunda UDF

Diferentemente dos demais países da América Latina que criaram suas Universidades
ainda no período colonial, o Brasil abrigou sua primeira Universidade no século XX, já tendo
se tornado uma República, portanto. Para além desta primeira distinção, pode-se destacar uma
outra: se países da América Latina como Argentina, Chile e Colômbia, para citar alguns,
fizeram sua reforma universitária ainda nas primeiras décadas do século XX, o Brasil a
realizaria mais tardiamente, consolidando seu sistema universitário apenas na segunda metade
do século. Salienta-se também o fato de que, no Brasil, a história de formação e reforma do
sistema universitário teria sido marcada pela interferência dos regimes autoritários que
acabaram, primeiro o de Vargas, depois o dos militares, imprimindo um tipo particular de
modernização ao ensino superior, nada parecida com a ocorrida em outros países da América
Latina. (BOMENY, 1994).
Nossa primeira universidade28 foi criada no Rio de Janeiro, então Capital Federal da
República, em 1920, como uma reunião de faculdades isoladas. A Universidade do Rio de
28

Diz-se que a URJ foi a primeira universidade brasileira, no sentido de que foi “a primeira instituição universitária criada
legalmente pelo Governo Federal” (FÁVERO 2006, p. 22). No entanto, vale ressaltar que essa estrutura impressa na URJ e
em várias outras universidades brasileiras, radicadas na justaposição de escolas e faculdades isoladas, já existia desde o início
do século XIX, sendo, de acordo com Luiz Antônio Cunha, muito criticada por brasileiros e consultores americanos que a
acusavam de gerar entraves à modernização do ensino superior (CUNHA, 2007).
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Janeiro/URJ, assim denominada até 1937, foi criada a partir de três escolas profissionais já
existentes antes de sua integração sob a forma de Universidade, a saber: A Escola Politécnica,
a Escola de Medicina e a Faculdade de Direito. Não obstante a articulação dessas escolas em
uma instituição universitária, a marca desse modelo que foi adotado pela maioria das
universidades criadas na primeira metade do século XX no Brasil, era a inorganicidade de sua
estrutura. Mesmo reunidas em uma mesma universidade, essas escolas e faculdades
permaneciam gozando de relativa autonomia e funcionando como se ainda estivessem
isoladas, não expressando nenhuma articulação para além daquela ligada à disputa pelo poder
dentro da instituição (CUNHA, 2002a; MENDONÇA, 2000). Este modelo de universidade
construído a partir da justaposição de outras instituições isoladas foi reproduzido em uma
série de instituições, sendo reformado apenas na segunda metade do século XX, no decorrer
do regime dos militares.
Em 1927, foi criada a partir deste mesmo modelo, a Universidade de Minas Gerais. Esta
nasceu da agregação das Escolas de Direito, Medicina e da Escola de Engenharia
(ROMANELLI, 2005). Tanto a UMG (futura UFMG) quanto à URJ (futura UFRJ) e as
demais universidades que as sucederam foram criadas dentro de um contexto marcado pela
crescente centralização do poder político e instrumentalização da educação para atender aos
anseios de modernização do país. Deste modo, não foi sem razão que, logo no início do
Governo Provisório, Vargas tenha criado o Ministério da Educação e Saúde Pública (1930) e
promulgado o Estatuto das Universidades Brasileiras (DECRETO-LEI nº 19.851/31), o qual
estabeleceu uma nova regulamentação para o Ensino Superior no Brasil.
Criado durante a gestão de Francisco Campos no Ministério da Educação e Saúde
Pública, o Estatuto das Universidades Brasileiras fazia parte de um projeto maior de Estado
para a Educação, cujo foco residia sobre a capacitação para o trabalho, a formação das futuras
elites dirigente do país e a formação moral e cívica do povo, como vimos no capítulo anterior.
Dentro dessa lógica, uma tônica especial foi dada ao ensino secundário. Convicto “de que o
ensino secundário, se deixasse de constituir simples passagem para o ensino superior, poderia
preparar o homem brasileiro para enfrentar a época de mudanças bruscas em que ingressara a
humanidade” (PAIM, 1981, p. 52), Francisco Campos privilegiou o nível secundário de
ensino a tal ponto que colocou a Universidade a seu serviço também. Em outras palavras, a
Universidade, embora não devesse prescindir de sua preocupação com o desenvolvimento da
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cultura e da “ciência desinteressada”, deveria voltar-se para formação de professores
secundários (MENDONÇA, 2006; PAIM, 1981)29.
Seguindo uma lógica pragmática, desenvolveu-se o Estatuto das Universidades
Brasileiras, que forneceu as condições legais para a multiplicação de universidades a partir da
justaposição de faculdades e escolas isoladas. Além do mais, deu-se o estímulo necessário
para que as mesmas pudessem dar ênfase à formação profissional em detrimento da atividade
científica desinteressada.
O Estatuto das Universidades Brasileiras, aprovado pelo Decreto nº 19.851, ao mesmo
tempo liberal e autoritário, não somente tomou o regime universitário como organização
principal do ensino superior, e mencionou pela primeira vez a questão da autonomia
universitária, como definiu o modelo de universidade que se queria ver reproduzido no país
(ROTHEN, 2006).
No que se refere à questão da autonomia, José Carlos Rothen (2006) afirma que a
“autonomia universitária é ao mesmo tempo prevista e restringida no Estatuto”, sendo vista
por Francisco Campos como importante, mas, ao mesmo tempo, “inconveniente e mesmo
contraproducente”, na medida em que ainda não existia no país, na visão do Ministro,
maturidade suficiente para o exercício da autonomia universitária. “Em linhas gerais, a
autonomia resumia-se à liberdade das Universidades de propor mudanças ou práticas, mas
sempre era exigido algum ato do governo central para efetivá-las” (ROTHEN, 2006, p. 4)30.
Quanto à forma de constituição das Universidades, lê-se no parágrafo 1º do Art. 5º do
Estatuto que a constituição da Universidade brasileira poderá advir da congregação de
unidades universitárias desde que dentre estas unidades estejam “pelo menos três dos
seguintes institutos do ensino superior: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola

29

Os anos que sucederam ao golpe de Estado de 1930 foram palco para intensas manifestações e debates sobre a questão
educacional. Foram palco também para mudanças na legislação que regulava o ensino primário, secundário e superior. A
política de Estado para a educação, durante o governo autoritário varguista, mostrou-se centralizadora, nacionalista e focada
na instrumentalização da educação para atender aos projetos nacionalistas e desenvolvimentistas do Estado – o que incluía o
estímulo à formação moral e cívica dos indivíduos, como foi apontado no capítulo anterior. Para tal, cabia ao sistema
educacional, de um lado, atender a formação das elites políticas nacionais e, de outro, preparar a mão-de-obra (técnica) para
atender às demandas do mercado em desenvolvimento. Faz-se necessário lembrar que as chamadas leis orgânicas do ensino –
entre elas as que estruturaram o ensino técnico-profissional – aprovadas pelo então ministro Gustavo Capanema (que deu
continuidade ao projeto de Campos), ocorreram em um cenário marcado pela 2º guerra mundial, em que maiores dificuldades
eram encontradas para a importação de mão de obra qualificada. A estratégia brasileira, nesse caso, foi preparar sua própria
mão de obra, assim como os produtos industrializados, cuja importação também se tornou difícil por conta da guerra. Dentro
desse imperativo, cabia à Universidade contribuir para a formação desses profissionais, sobretudo preparando os profissionais
que atuariam no ensino secundário (ROMANELLI, 2005).
30

Como vimos no capítulo anterior, um dos motivos que permitiram essa tradicional intervenção/projeção do campo político
(e militar e religioso) sobre o educacional foi a fraca autonomia deste campo que, por sua vez, teria favorecido o referido
processo de projeção e, no caso do ensino superior, a legitimação de uma autonomia regulada.
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de Engenharia e Faculdade de Educação Ciências e Letras”. Esta determinação foi
prontamente atendida pela 2ª UDF – futura UERJ (DECRETO Nº 19.851/31).
Seguindo um pouco mais no Estatuto pode-se observar que, embora as universidades
pudessem ser criadas e mantidas pela União ou pelos Estados, elas seriam constituídas como
instituições livres, com “personalidade jurídica e autonomia administrativa, didática e
disciplinar, nos limites estabelecidos pelo presente decreto”,
No Art. 8º, fica estabelecido que
[...] o Governo Federal, mediante parecer do Conselho Nacional de Educação, poderá realizar
acordo com os governos estaduais para a organização de universidades federais, constituídas
de institutos de ensino superior federais e estaduais... [e que este] mesmo acordo, em casos
especiais, poderá ser realizado entre o Governo e fundações privadas, para os efeitos da
organização de universidades regionais federais. (DECRETO Nº 19.851/31).

Essa nova legislação para o ensino superior, expressa no Estatuto das Universidades
Brasileiras, acabaria favorecendo a criação de uma série de universidades a partir da fusão de
outras instituições de ensino superior isoladas que, ao serem federalizadas ou estadualizadas,
passariam a contar com apoio financeiro do poder público. Este modelo, portanto, atendia ao
mesmo tempo às instituições privadas interessadas em apoio financeiro público, e ao Estado
que, por sua vez, se interessava pela qualificação de profissionais para o mercado (incluindo
docentes para atuar no ensino secundário) e pela formação das futuras lideranças para integrar
os quadros administrativos e políticos do país.
Sob a égide das diretrizes estabelecidas pelo Estatuto das Universidades Brasileiras, foi
criada em 1934 a Universidade de São Paulo/USP; e reformulada, em 1937, a Universidade
do Rio de Janeiro que, a partir desta data e através da Lei nº 452/37, torna-se a Universidade
do Brasil/UB31.
Se o processo de constituição da Universidade do Brasil não foi diferente de suas
congêneres, sua reforma nos anos 30 proveio do interesse do Estado de torná-la o modelo
padrão de organização do ensino superior no Brasil. Estava implícito na identificação da UB
como modelo de organização universitária a ser seguido, o objetivo do Governo de exercer
maior controle sobre o ensino superior – o que efetivamente ocorreu (BOMENY, 1994). Ao
longo de sua trajetória, a então Universidade do Brasil – que incorporou o acervo da 1ª UDF
quando da extinção desta Universidade em 1939 – se esforçou bastante para superar as chagas
do isolacionismo de que também foi vítima, e se constituir como uma instituição autônoma e
31

Não obstante as transformações ocorridas na estrutura da Universidade a partir da Lei nº 452/37, que resultou na ampliação
da instituição e na incorporação de novas unidades, sua “natureza fragmentária” permaneceu inalterada, pelo menos até a
década de 1960. Fonte: http://www.ufrj.br/pr/conteudo_pr.php?sigla=HISTORIA (acessada em 23/03/12).
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um centro de referência em pesquisa (CUNHA, 2010)32. Além disso, segundo Maria de
Lourdes Fávero (2006), a Universidade do Brasil teve o grande mérito de reavivar o debate
sobre o problema universitário brasileiro iniciado nos anos 20. Nesta década, dois intelectuais
coletivos dominaram o centro do debate sobre a questão universitária, a Associação Brasileira
de Educação/ABE e a Academia Brasileira de Ciências/ABC. Ambas defendiam a autonomia
universitária como pré-requisito para o desenvolvimento da ciência desinteressada, sendo esta
última tomada como o “sistema nervoso da Universidade” (MENDONÇA, 2000, p. 138).
Entre os integrantes da Associação Brasileira de Educação estavam os educadores, Pioneiros
da Educação Nova, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, responsáveis, respectivamente,
pela idealização da USP e da 1ª Universidade do Distrito Federal/UDF.
De acordo com Ana Waleska Mendonça (2000), foi essa concepção de Universidade
autônoma, criadora e vulgarizadora das ciências e das artes 33, defendida pela ABC, pela ABE
e os escolanovistas, que orientou a criação da USP e da 1ª UDF, muito embora ambas
tivessem se constituído de forma diferenciada e tenham trilhado caminhos bastante distintos.
A USP foi criada pelo Decreto nº 6.283/34 e, assim como a Universidade do Brasil,
originou-se da justaposição de instituições isoladas, duas escolas e quatro faculdades: as
Escolas Politécnica de São Paulo e Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, as Faculdades
de Medicina, Direito, Farmácia e Odontologia e, por fim, a Faculdade de Filosofia Ciência e
Letras/FFCL, a única das seis instituições realmente criada para integrar a nova Universidade.
A ideia da criação de uma FFCL já era defendida por Fernando de Azevedo, na década de 20,
como forma de transcender ao caráter meramente instrumental da Universidade e promover a
integração de suas instituições. Sob influência do modelo universitário alemão34, a FFCL foi
criada para atuar como o elemento integrador da Universidade e, sendo assim, assumiu
posição de destaque para a promoção do saber livre e desinteressado, “para o progresso da
nacionalidade em formação e para o enriquecimento da educação”. Segundo esta concepção,
que orientou a organização da USP, “somente uma universidade que cultivasse esses valores
32

Com a transferência da Capital Federal para Brasília e a criação da UnB nos anos 60, não fazia mais sentido para a UB ser
“a Universidade do Brasil”, tampouco modelo para as demais. Deste modo, em 1965, a UB foi transformada em
Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ (CUNHA, 2007).
33

No caso dessa concepção que informou o modelo adotado pela USP e pela UDF, a formação docente era apenas uma
dentre todas as funções cabíveis à Universidade, e não o foco de sua organização como previa a política e a legislação
educacional do Governo Vargas.
34

Sobre as FFCLs, Luiz Antônio Cunha destaca que, embora elas tenham sido criadas sob inspiração da Universidade de
Berlim, aqui no Brasil, na maioria das Universidades, elas não passaram de centros formadores de professores para o ensino
secundário. A UFRJ, a UFMG e a USP são tomadas pelo autor como exemplos de exceção a essa regra, visto que nestas
instituições tornou-se realidade o desenvolvimento da pesquisa na pós-graduação (CUNHA, 2000).
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poderia ser eficaz na formação das novas elites dirigentes”, o que, por sua vez, era uma das
finalidades desta Universidade35 (PAULA, 2002).

2.1.1 A 1ª UDF

Diferentemente da USP e da Universidade do Brasil, a Universidade do Distrito
Federal, criada em 1935, apresentou estrutura completamente diferente de suas congêneres.
Por outro lado, e diferentemente da UB que teria se constituído para dar materialidade ao
projeto do Estado Varguista de fixar “o padrão de ensino superior em todo o país”
(BOMENY, 1994), a USP e a (1ª) UDF compartilhavam de uma mesma orientação filosóficoeducacional: aquela desenvolvida no seio do movimento escolanovista.
A Universidade do Distrito Federal foi criada pelo Decreto Municipal 5.513 de 04 de
abril de 1935, mediante esforços de Anísio Teixeira e apoio do prefeito Pedro Ernesto, para os
quais a cidade do Rio de Janeiro, como Capital Federal, deveria abarcar um centro de alta
cultura e de ciência desinteressada à altura da Bela Cap. Este centro viria a ser a UDF.
Na condição de Secretário de Educação e Cultura do governo Pedro Ernesto, e
amparado pelo Decreto nº 25.579/33 que regulamentou o funcionamento das Universidades
estaduais e livres, Anísio Teixeira criou a UDF com o intuito de “promover a cultura
desinteressada e assegurar a preparação para a carreira intelectual” (PAIM, 1981, p. 71).
Nesse sentido, a UDF constituiu-se com as seguintes finalidades:
a) promover e estimular a cultura de modo a concorrer para o aperfeiçoamento da comunidade
brasileira;
b) encorajar a pesquisa científica, literária e artística;
c) propagar aquisições da ciência e das artes, pelo ensino regular de suas escolas e pelos
cursos de extensão popular;
d) formar profissionais e técnicos nos vários ramos de atividade que as suas escolas e
institutos comportarem;
e) prover a formação do magistério em todos os seus graus (DECRETO Nº 5.513/35 apud
PAIM, 1981, p. 71).

Como foi dito anteriormente, a UDF apresentou uma estrutura distinta das demais
Universidades. Além de não ter sido criada através da fusão de instituições pré-existentes
35

Dentre as finalidades destacadas para criação da USP, temos: “a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; b)
transmitir, pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o espírito ou sejam úteis à vida; c) formar
especialistas em todos os ramos da cultura, bem como técnicos e profissionais em todas as profissões de base científica ou
artística; d) realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e artes por meio de cursos sintéticos, conferências e
palestras, difusão pelo rádio, filmes científicos e congêneres”. (DECRETO Nº 6.283/34, art. 2º apud FÁVERO, 2006).
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(com exceção da Escola de Educação), as unidades que a integraram receberam denominação
diferenciada, já indicando, na opinião de Mendonça (2000) “uma ruptura com o modelo de
agregação de escolas profissionalizantes” prevalecente na época (MENDONÇA, 2000, p.
139).
Cinco unidades integraram a (1º) Universidade do Distrito Federal, a saber: as Escolas
de Educação; Ciências; Economia e Direito; Filosofia e Letras; e o Instituto de Artes 36. Todas
estas unidades propunham-se, dentro de seu campo de conhecimento, “a desenvolver de
forma integrada o ensino, a pesquisa e a extensão universitária (entendida prioritariamente na
perspectiva da divulgação científica)”, (MENDONÇA, 2000, p. 139). Dentre todas essas
unidades, apenas a Escola de Educação (inicialmente chamada de Instituto de Educação)
existia antes da criação da UDF e foi, inclusive, no endereço deste Instituto que se instalou a
reitoria da UDF (VICENZI, 1986). No mesmo decreto que instituiu a UDF (nº 5.513/35)
destacam-se os objetivos de cada uma de suas unidades, o que vale a pena citar:
Art. 4º - O Instituto de Educação, que tem por fim prover a formação do magistério e
concorrer, como centro de documentação e pesquisa, para a formação de uma cultura
pedagógica nacional, fica diretamente incorporado à universidade pela sua atual Escola de
Professores, que passa a denominar-se Escola de Educação mantidos os objetivos
estabelecidos pelo Decreto nº 3.810, de 19 de março de 1932.
Art. 5º - A Escola de Ciências, que será organizada de modo a facilitar a formação de
especialistas e pesquisadores nos vários ramos de estudos gerais e aplicados que comportar,
tem por fim imediato habilitar profissionais e técnicos e aperfeiçoar-lhes a cultura
especializada.
Art. 6º A Escola de Economia e Direito, que tem por fim desenvolver estudos sobre a
organização econômica e social, constituir-se-á como centro de documentação e pesquisa dos
problemas da vida nacional que interessarem à formação do estado, assim como à produção e
circulação da riqueza e sua normal distribuição.
Art. 7º A Escola de Filosofia e Letras tem por fim concorrer para os estudos superiores do
pensamento e sua história, nos seus aspectos filosóficos, literário e moral.
Art. 8º O Instituto de Artes, que tem por fim concorrer para o estudo do desenvolvimento das
artes em seus vários ramos será organizado de modo a constituir-se como centro de
documentação, pesquisa e irradiação das tendências de expressão artística da vida brasileira
(apud VICENZI, 1986).

As referidas escolas contaram com a direção de conceituados intelectuais e educadores
comprometidos com a causa da autonomia universitária, da promoção da alta cultura e da
ciência desinteressada; todos convidados por Anísio Teixeira que, quando da criação da UDF,

36

Para além destas cinco unidades, Letícia Vicenzi (1986) afirma que a UDF também contou com “instituições
complementares para experimentação pedagógica, prática de ensino, pesquisa e difusão cultural”, sendo estas instituições: “a)
a Biblioteca Central de Educação; b) a Escola-Rádio; c) a Escola Secundária do Instituto de Educação; d) a Escola Elementar
do Instituto de Educação; e) o Jardim de Infância do Instituto de Educação; f) uma escola secundária técnica; g) uma escola
elementar experimental; h) uma escola maternal experimental; i) laboratórios e clínicas dos hospitais do Distrito Federal”
(DECRETO Nº 5.513/35, Art. 9º apud VICENZI, 1986).
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convidou Afrânio Peixoto para o cargo de reitor37. Entre os primeiros diretores das unidades
que integraram a UDF, estão: Lourenço Filho (Escola de Educação), Roberto Marinho de
Azevedo (Escola de Ciências), Hermes Lima (Escola de Direito e Economia), Prudente de
Moraes Neto (Escola de Filosofia e Letras) e Celso Otávio Prado Kelly (Instituto de Artes).
Vale destacar também o apoio e participação de importantes intelectuais e artistas brasileiros
que compuseram o corpo docente da instituição, dentre os quais: Gilberto Freire (Escola de
Direito e Economia), Lúcio Costa, Cândido Portinari, Heitor Villa-Lobos (Instituto de Artes),
Mário de Andrade, dentre outros (VICENZI, 1986)38.
De acordo com Luiz Fernando Ramadon (2006), a UDF iniciou suas atividades já
oferecendo 27 cursos, o que, na opinião do autor, expressa “a importância que Anísio Teixeira
desejava atribuir à UDF”.
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Diplomática
Direito
















Economia
Estatística
Filologia, Literatura e sua história
Filosofia e História da Arte
Filosofia e História do Pensamento
Habilitação ao Magistério Normal
Habilitação ao Magistério Primário Geral e
Especializado
Habilitação ao Magistério Secundário
Administração e Orientação Escolar
Extensão e continuação para professores
Jornalismo e Publicidade
Música, geral e aplicada
Serviço social
Jornalismo e Publicidade

A iniciativa de Pedro Ernesto, Anísio Teixeira e demais intelectuais envolvidos com o
projeto da Universidade do Distrito Federal foi muito bem recebida por vários setores da
sociedade, mas com ressalvas – apesar da congratulação oficial – por Capanema e pela Igreja
37

A UDF teve, em seus quase cinco anos de história, seis reitores, contando os interinos. Afrânio Peixoto foi o primeiro
reitor da Universidade criada em 1935, mas tendo que licenciar-se do cargo, a reitoria ficou parte do ano de 1935,
interinamente, a cargo de Anísio Teixeira. Quando da crise enfrentada pela Universidade a partir do final de 1935, Pedro
Ernesto foi afastado da prefeitura e Afranio Peixoto da reitoria. Miguel Osório de Almeida assumiu interinamente nos
primeiros meses de 1936 até Afonso Pena Júnior assumir o cargo em março do mesmo ano. Em dezembro de 1937 tomou
posse um importante líder católico – e também adversário político de Anísio Teixeira –, Alceu Amoroso Lima, que ficou no
cargo até setembro 1938, passando-o a José Baeta Viana, que o assumiu juntamente com Luiz Camillo de Oliveira Netto, este
na vice-reitoria, até a extinção da Universidade em 1939.
38

Vale ressaltar que, assim como a USP (e a exemplo dela), a UDF recebeu em seu corpo docente uma série de professores e
pesquisadores estrangeiros os quais inauguraram uma praxi que, segundo Antonio Paim (1981) seria reproduzida mais tarde
na UB, quando da incorporação da UDF pela Faculdade Nacional de Filosofia daquela universidade.
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Católica39. Em um comunicado oficial do Ministério da Educação e Saúde, Gustavo
Capanema não titubeou em negligenciar o caráter inovador da iniciativa e em ressaltar a
posição complementar que, segundo ele, a Universidade assumia dentro do quadro do ensino
superior no Rio de Janeiro.
[...] Do exposto se conclui que a iniciativa da nossa Prefeitura, dotando o Distrito Federal com
uma Universidade que completa as organizações existentes, sem com elas concorrer em
objetivos, apresenta credenciais às simpatias do público como todos os empreendimentos que
tem em vista aperfeiçoar a Educação do povo... (JORNAL DO BRASIL, 25/04/35 apud
RAMADON, 2006).

Não obstante a aparente conciliação entre UDF e Governo Federal, na prática, o modelo
de Universidade idealizado por Anísio Teixeira não condizia com o projeto centralizador e
tutelar que o ministério de Capanema tinha para a educação. Deste modo, desde sua criação a
UDF foi tomada como uma ameaça às pretensões do Governo Federal de obter o “o
monopólio d[a] formação das elites” (MENDONÇA, 2000, p. 140). A antipatia para com a
Universidade do Distrito Federal recrudesceu após o levante comunista que eclodiu em
novembro de 1935. A chamada Intentona Comunista – promovida pela Aliança Nacional
Libertadora, e liderada por Luis Carlos Prestes –, além de ter acirrado as manifestações
anticomunistas no Brasil e favorecido o fortalecimento de concepções políticas e educacionais
mais conservadoras40, funcionou como uma licença para atacar a UDF. Taxados de
comunistas, a Universidade e os envolvidos com sua organização começaram a ser
perseguidos pelo Governo Federal (com o apoio da Igreja Católica, cabe ressaltar). Hermes
Lima, diretor da Escola de Direito e Economia e o prefeito Pedro Ernesto foram presos. Pedro
Ernesto foi afastado do cargo, Anísio Teixeira demitiu-se da Secretaria de Educação e Cultura
e Afrânio Peixoto da reitoria da UDF. Assim como estes, outras personalidades ou foram
presas e/ou exoneradas de seus cargos; ou pediram exoneração da Universidade como
protesto à perseguição aos companheiros, ou mesmo por não mais acreditarem na
possibilidade de dar continuidade ao projeto inicial da UDF. Esse era só o início do cerco que
se formou contra a Universidade do Distrito Federal que, por sua vez, acabou não resistindo e
sendo extinta em 1939 (DHBB-Pós-1930, 2001; RAMADON, 2006).
Além da acusação de associação com o comunismo, os detratores da Universidade do
Distrito Federal – o que inclui o ministro Capanema – acusavam-na de inconstitucional, de
39

Além de considerar o idealizador da UDF, Anísio Teixeira, um comunista, materialista e desvirtuador da juventude, a
Igreja Católica incomodava-se, de modo geral, com educadores de visão liberal e, de modo específico, com a perda de sua
hegemonia no processo de formação das elites brasileiras que, por sua vez, passava pela Universidade (MENDONÇA, 2000;
VICENZI, 1986).
40
Fato este que, como vimos no capítulo anterior, contribuiu para o fortalecimento dos campos militar e religioso e para o
processo de projeção destes sobre o campo educacional.
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representar um alto custo para a União, e de ser inútil, visto já existir na Capital uma
Universidade, a URJ. Já em 1935 essa discussão ganhou a plenária da Câmara de Vereadores,
sendo os vereadores Frederico Trota e Heitor Beltrão, respectivamente, os maiores defensores
e críticos da UDF dentro da Câmara. No final do ano de 1935, a discussão abriu espaço para a
ação e o vereador Átila Soares apresentou uma emenda propondo a supressão do orçamento
da Universidade para o ano de 1936. Segundo o vereador,
É notório que a Universidade do Distrito Federal constitui um dos mais perigosos focos de
comunismo da capital da República. Ademais, já estando o Distrito Federal dotado de outras
Universidades e atendendo ao estado de falência das finanças municipais impõe-se sua
extinção imediata. (apud RAMADON, 2006).

A emenda foi recusada pela Câmara dos Vereadores, mas o clima de instabilidade
continuou a rondar a UDF. Com o fito de minorar as dificuldades políticas que atingiam a
Universidade, Afonso Pena Júnior, um renomado intelectual brasileiro, assumiu sua reitoria e,
ao conseguir manter um seleto grupo de intelectuais na direção de suas unidades, conseguiu
conter momentaneamente a crise por que passava a instituição (PAIM, 1981; VICENZI,
1986).
Neste ínterim – a bem da verdade, desde 1935 – o Ministro da Educação planejava a
criação da Universidade do Brasil que, nas palavras de Schwartzman, Bomeny e Costa, já
nasceu “pronta e acabada, como Minerva da Cabeça de Júpiter” (2000, p. 224). Sua primeira
tentativa de criar a UB deu-se em dezembro de 1935, mas foi devidamente recusada pela
Câmara dos Deputados. Com o Estado Novo, o projeto da UB começou a virar realidade,
sendo a Universidade do Rio de Janeiro transformada em UB no próprio ano em que se
implementou o Estado Novo, em 1937. A criação desta Universidade só contribuiu para
aumentar a pressão sobre a UDF, haja vista que ficava mais crível o discurso de que era inútil
e oneroso para o Governo sustentar duas universidades, supostamente, com a mesma função.
Ademais, era argumento de Capanema também a inconstitucionalidade da UDF, visto que foi
criada e reformulada41 pelo prefeito do Distrito Federal quando deveria tê-lo sido pelo
Ministério da Educação. Por estas e outras, para Capanema, “a existência da Universidade do
Distrito Federal constitui uma situação de indisciplina e de desordem no seio da administração
pública do país” (SCHWARTZMAN, BOMENY ; COSTA, 2000, p. 228). Sendo assim, era
preciso extinguir a UDF para que a ordem e a disciplina retornassem ao campo da educação
superior.
41

A UDF foi reformulada em 1938, pelo Decreto municipal nº 6.215, de 21 de maio, sem anuência do Governo Federal.
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A UDF foi extinta em 20 de janeiro de 1939 pelo Decreto-lei nº 1.063, assinado pelo
então interventor do DF, Henrique de Toledo Dodsworth. Com a extinção, algumas de suas
unidades foram incorporadas à Universidade do Brasil. Segundo Letícia Vicenzi (1986), com
exceção do Instituto de Artes e de alguns cursos da Escola de Educação, as demais unidades
da UDF (Escolas de Ciências; Economia e Direito42; e Escola de Filosofia e Letras) passaram
a integrar a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Brasil. Tal
incorporação deu-se cerca de três meses após a extinção da UDF, pelo Decreto-lei nº 1.190,
de 4 de abril de 1939. Assim como as unidades referidas, parte do corpo docente da UDF
também foi incorporado à UB, incluindo aí os professores estrangeiros que ainda
permaneciam na Universidade.
Apesar do pouco tempo de vida, a UDF formou um número considerável de alunos e
ficou no imaginário social de educadores da época, e de pesquisadores que a tomaram como
objeto de estudo, como uma importante instituição de ensino superior. Sua estrutura e seu
projeto originais só não lograram sucesso em razão do contexto político autoritário
inaugurado nos anos 30, do projeto centralizador que o Governo Vargas imprimiu à educação,
e dos interesses da Igreja Católica, que se via ameaçada da perda de sua hegemonia no campo
educacional, diante da ascensão do projeto pedagógico que orientava a UDF.

2.1.2 A 2ª UDF

A UERJ foi criada sob a denominação de Universidade do Distrito Federal, em 1950,
através da Lei Municipal nº 547, de 4 de dezembro do referido ano. Criada na cidade do Rio
de Janeiro, então Capital Federal do País, recebeu o nome de UDF, assim como a primeira
Universidade do Distrito Federal criada também nesta Capital, em 1935.
Diferentemente da 1ª UDF que “foi a primeira Universidade brasileira projetada e
desenvolvida a partir de uma criterioso planejamento, que não partia da aglutinação de
unidades isoladas pré-existentes” (MANCEBO, 1995, p. 25), a Universidade criada em 1950
– ou restabelecida, como afirmou a própria Lei Municipal que a criou – surgiu da junção de

42

Vale destacar que a Escola de Economia e Direito transformou-se em Faculdade de Economia e Política em 1938 e,
embora a reforma estrutural relativa a essa unidade não tenha saído do papel, ela foi incorporada à UB com esta
nomenclatura.
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quatro faculdades particulares que funcionavam, isoladamente, na Capital da República, desde
a década de 1930. No termos da Lei Municipal nº 547/50,
Fica restabelecida a Universidade do Distrito Federal – UDF – com autonomia didática e
administrativa, [sendo] constituída, inicialmente, pelas seguintes Faculdades: a) Faculdade de
Ciências Jurídicas, b) Faculdade de Ciências Médicas, c) Faculdade de Ciências Econômicas,
d) Faculdade de Ciências e Letras. (LEI NO 547/50, Art. 1º e 2º).

As referidas faculdades, não obstante a mudança em suas denominações, são oriundas
das seguintes unidades isoladas: Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, Faculdade de
Ciências Médicas, Faculdade de Ciências Econômicas do Rio de Janeiro e Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras do Instituto La-Fayette. Quando integradas em uma mesma
Universidade, através da Lei nº 547/50, as quatro faculdades mantiveram, asseguradas por
essa lei, a propriedade e a administração de seu patrimônio.
Todas as quatro faculdades que deram origem à 2ª UDF compartilhavam de um mesmo
perfil: tinham estrutura própria, embora não tivessem sede própria; haviam sido criadas na
década de 1930; estavam àquela época, em 1950, apresentando problemas financeiros; três
delas receberam apoio de militares para sua criação nos anos 30; e todas possuíam um
objetivo comum e consoante com a política educacional do governo federal, qual seja, a
formação de profissionais para atender às exigências do desenvolvimento nacional
(MANCEBO, 1995). Trataremos brevemente de cada uma delas.
A Faculdade de Filosofia Ciências e Letras/FFCL do Instituto La-Fayette43 foi criada
em agosto de 1939, mesmo ano em que fora extinta a 1ª UDF. Curiosamente, o então Ministro
da Guerra, o General Eurico Gaspar Dutra – que na condição de Presidente da República viria
a apoiar a criação da 2ª UDF, em 1950 – foi um importante “padrinho” da referida faculdade.
Além de Dutra, outros militares e um importante educador no período, Lourenço Filho, deram
apoio à iniciativa que veio a resultar na criação desta Faculdade (MANCEBO, 1995).
A FFCL do Instituto La-Fayette, autorizada pelo Ministério da Educação em 1941,
nasceu da fusão de um projeto do professor La-Fayette Cortes (que foi seu primeiro diretor)
com um projeto de professores do Colégio Pedro II, dentre os quais podemos destacar o
professor de matemática Haroldo Lisboa da Cunha, o qual, na década de 1960, viria a se
tornar reitor da UERJ44.
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Antes de abrigar a Faculdade de Filosofia, o Instituto La-Fayette já oferecia os cursos primário e secundário. Com base
filosófica positivista, o referido instituto figurava entre os bons colégios tradicionais da época.
44

O professor Wilson Choeri – figura importante para compreensão das relações de colaboração que possibilitaram a criação
da pós-graduação em EPB da UERJ – foi aluno do curso de física e matemática da FFCL do Instituto La-Fayette e foi
incorporado ao quadro docente da então UEG na gestão do professor Haroldo Lisboa da Cunha (1960 a 1967). Trataremos
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Em setembro de 1950, três meses antes da criação da 2ª UDF, a Faculdade de Filosofia
se separou do Instituto La-Fayette, tornando-se uma entidade com personalidade jurídica
própria e que viria a ter papel fundamental na “luta” pela organização da Universidade do
Distrito Federal45.
A Faculdade de Ciências Médicas foi criada em 1935 pelo professor Rolando Monteiro
que, por sua vez, foi o primeiro reitor da UDF46. Segundo João Salim Miguel – reitor da
Universidade nos anos 80 –, Rolando Monteiro foi um grande diretor da Faculdade de
Ciências Médicas, tendo sido esta “praticamente fundada, dirigida e administrada com
recursos pessoais” do professor, a quem se referiu como “grande mestre” (SALIM MIGUEL
apud CARUSO, 2000). Assim como a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, conforme
pontua Mancebo (1995), a de Ciências Médicas também recebeu apoio de militares para sua
criação, tendo sido “apadrinhada” pelo Comandante da 1º Região, o General Américo de
Moura.
Dentre as faculdades que originaram a 2ª UDF, a Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro era a mais consolidada e a que apresentava uma maior organização (SALIM MIGUEL
apud CARUSO, 2000). Tendo sido criada em 1935, esta Faculdade contou, em 1939, com a
direção de Oscar Accioly Tenório, professor e magistrado que viria a se tornar reitor da UERJ
em 1976 (RAMADON, 2006).
Por fim, a Faculdade de Ciências Econômicas foi criada em outubro de 1930, sendo a
mais antiga faculdade nesta área, criada no país. A iniciativa de sua criação partiu de um
grupo de professores, dentre os quais Antônio Pedroso Lima que assumiu sua direção pelos
primeiros treze anos de vida da Faculdade, e um militar, o primeiro Tenente de Administração
Luiz Ravedutti Sobrinho47.
Como referido anteriormente, os anos 30, berço de fundação das faculdades que deram
vida à 2ª UDF, ficaram marcados pela implantação do Estado Novo (1937-1945); por um
processo intenso e crescente de centralização política que acometeu todos os setores e

das referidas relações de colaboração e do lugar de destaque ocupado pelo professor Choeri nesta rede, no capítulo 4 desta
tese.
45

Para além dos interesses políticos e financeiros envolvidos na criação da UDF, os estudantes das faculdades que integraram
a Universidade também se organizaram para defender sua fundação. Ademais, no correr da década de 1950, os estudantes se
envolveram em várias manifestações em prol da autonomia universitária, da expansão das vagas e da gratuidade do ensino.
Suas manifestações tiveram tal importância que contribuíram para a aprovação na Câmara de Vereadores, no final da década,
das chamadas Leis de Encampação (foram duas, uma em 1958 e outra em 1959) que uniformizaram a receita da Universidade
e tornaram o ensino gratuito para os alunos regularmente matriculados (MANCEBO, 1995; RAMADON, 2006).
46
47

Em sua gestão – de fevereiro de 1952 a outubro de 1953 – foi aprovado o primeiro Estatuto da Universidade (1952).
Fonte: http://www.fce.uerj.br/a-faculdade/apresentacao/ (acessada em novembro de 2011).
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instrumentalização da educação – inclusive em nível superior de ensino – para a formação
profissional e cívica; pelo crescente interesse dos militares sobre o campo educacional; e pela
intensificação do processo de projeção dos campos religioso e militar sobre o campo
educacional. Também a partir desse período, tornou-se cada vez maior não somente o número
de instituições de nível superior – estimuladas pela possibilidade legal de federalização das
mesmas –, mas a importância dessas instituições dentro do processo de desenvolvimento
nacional, bem como a demanda de estudantes pela ampliação do acesso ao ensino superior.
Duas décadas se passaram e o processo de expansão das universidades continuou em
ritmo crescente e desordenado, nos anos 50. O Estatuto das Universidades Brasileiras, ainda
vigente, continuava a favorecer essa expansão quantitativa sem, no entanto, estimular ou criar
meios para promover a melhoria qualitativa do sistema educacional48. A lógica – que, por sua
vez, orientou a fundação da 2ª UDF – continuava sendo a da instrumentalização da educação
para o mercado, a despeito do investimento em produção de ciência e tecnologia e na
qualificação dos docentes.
Se por um lado, esse modelo de universidade pragmatista e utilitarista – voltado para
interesses imediatos a despeito do incentivo à pesquisa e qualificação docente – era a regra no
período em questão, por outro, existiram também exceções a ela, como foi o caso da USP e da
UFRJ (ex-UB) que, embora tenham sofrido dos mesmos “males de origem” e estivessem
submetidas à mesma política educacional que as demais universidades, conseguiram dar
ênfase à produção científica juntamente com o incentivo à formação docente (a USP antes da
UB, é preciso ressaltar). A 2ª UDF, ao contrário, não somente não primou pelo
desenvolvimento da produção de conhecimento científico e tecnológico, como o caminho
escolhido para sua “autonomização” passou antes pela busca da centralização administrativa e
financeira do que pela busca de “densidade acadêmica”. Neste processo, o estabelecimento de
relações de colaboração com os Governos do Estado e Federal, foi definitivo.
Compartilha-se, nesta tese, do argumento de Deise Mancebo (1995), para quem o
caráter pragmático e utilitarista assumido de forma predominante pela UERJ ao longo de sua
trajetória deita raízes sobre o modelo fundacional desta instituição, sobre o contexto de
intensas mudanças por que passou a cidade que a abrigou, e sobre o comprometimento desta
Universidade com o projeto educacional do governo para o ensino superior. Em sua tese de
doutorado sobre a UERJ, Deise Mancebo (1995) defende que a universidade exibiu, ao menos
48

Vale destacar que o Estatuto das Universidades Brasileiras, aprovado em 1931, foi reformulado em 1938, pelo Decreto nº
421.
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até o final dos anos 80, um perfil pragmatista e utilitarista, recorrendo a estes termos para se
referir à “baixa densidade acadêmica” da UERJ, ao predomínio na universidade de “atitudes
antiintelectualistas e antiteoricistas”, “à falta de “planejamento institucional para a produção
de novos conhecimentos e tecnologias renovadoras”, ao baixo incentivo à qualificação
profissional e à melhoria do ensino, etc. (MANCEBO, 1995, p. 334, 335, 339). De modo
geral, faremos menção à esta concepção utilitarista e pragmatista, na tese, para indicar a
vinculação da universidade a interesses imediatos, formulados por suas autoridades, sem
incentivo efetivo à ciência e à produção de conhecimento, sendo reservado à estes uma função
de eficácia prática49. No que tange à criação da (2º UDF), Mancebo afirma que a universidade
surge em um contexto
[...] composto de interesses financeiros, imposições de ordem corporativa e com baixa
densidade acadêmica; se organiza na direção de uma centralização administrativa e que se
afirma no colaboracionismo, com Governos Estadual e Federal, após os anos 60.
(MANCEBO, 1995, p. 4).

Além disso, a autora afirma que, ao longo de sua trajetória, e desde sua fundação em
1950, a UERJ priorizou o ensino, “desqualificando as iniciativas isoladas que se voltassem
para a pesquisa e a inovação do conhecimento”, o que, por sua vez, explica a baixa densidade
acadêmica que caracterizou esta Universidade, ao menos até o final da década de 1980
(MANCEBO, 1995, p. 2).
O fato de ter nascido na Capital do país, em uma década marcada pela progressiva perda
de poder político e econômico da Bela Cap, também marcou a trajetória da UERJ, conferindo
a ela um caráter singular: a Universidade passou, sobretudo a partir dos anos 60, a assumir um
papel simbólico dentro do quadro político da cidade. O desenvolvimento da UERJ aparecia
ligado não somente ao desenvolvimento do Rio de Janeiro, mas à própria auto-estima da
cidade que, segundo Marly Motta (2004), vinha sofrendo com a perda de sua identidade, dado
o esvaziamento político e econômico, primeiro pelo anúncio, depois pela perda da Capital
para Brasília.
De um lado, essa íntima relação com a cidade implicou mudanças na estrutura e na
denominação da UERJ ao sabor das transformações políticas, econômicas e geopolíticas que
acometeram a cidade do Rio de Janeiro; de outro, a Universidade seguia se beneficiando do
apoio político e financeiro do governo do Estado, que permitiu, inclusive, a construção de seu
Campus (no Maracanã), iniciada no início da década de 1960.

49

Para mais informações sobre a concepção pragmatista e utilitarista, ver: Mancebo, 1995 e 2008.
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A universidade passou por várias denominações. Ao ser fundada em 1950, recebeu o
nome de Universidade do Distrito Federal/UDF; em 1958, foi transformada em Universidade
do Rio de Janeiro/URJ; três anos depois, em 1961, veio a ser denominada Universidade do
Estado da Guanabara/UEG; e, em 1975, recebeu o nome que carrega na atualidade:
Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ.
No ano de 1958, ficou decidido que a Capital da República seria transferida “da mais
bela e da maior cidade brasileira” para Brasília (JORNAL DO BRASIL, 12/7/1958 apud
MOTTA, 1994). A notícia da futura perda da Capital já foi suficiente para implicar
transformações na então UDF. Neste mesmo ano foi aprovada a Lei Municipal nº 909 que,
além de mudar “a legislação referente à Universidade do Distrito Federal”, mudou também
“sua denominação para Universidade do Rio de Janeiro” (DECRETO Nº 45.111, de
26/12/58), URJ50. Um ano mais tarde, o Conselho Universitário aprovou um novo Estatuto
para a Universidade (RESOLUÇÃO Nº 056/59, de 2/12/59), em substituição ao primeiro
aprovado em 1952. Não obstante essas mudanças – que incluem a unificação do orçamento da
Universidade e o fim da autonomia financeira das faculdades que a constituía, bem como a
gratuidade do ensino para alunos de cursos de formação – a então URJ continuou a carregar a
marca de uma universidade arcaica, fragmentada, “sem inovação em seus cursos, currículos e
conteúdos, bem como sem estimular o desenvolvimento da produção científica em seu
espaço” (ARBACHE, 2006)51.
Em 1961, tão logo o Rio de Janeiro deixou de ser a Capital da República para se tornar
apenas mais uma cidade da Federação – o Estado da Guanabara –, a URJ passou a assumir a
denominação de Universidade do Estado da Guanabara/UEG. A década de 1960, marcou um
período importante na trajetória da UERJ, em razão de múltiplos fatores, dentre os quais
podemos destacar: a posse de Carlos Lacerda no cargo de (1º) Governador do Estado da
Guanabara; o início da construção do Campus da Universidade; a implantação de regime
militar em 1964; o desenvolvimento de dois importantes projetos de extensão que estreitou as

50

Universidade do Rio de Janeiro/URJ foi também o primeiro nome dado à primeira universidade criada no Brasil, em 1920,
e instalada na Capital. No Estado Novo, ela foi transformada em Universidade do Brasil/UB e, em 1965, na Universidade
Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, nome que assume na atualidade.
51

Entre setembro de 1957 e setembro de 1960, o reitor da UERJ foi o professor Thomaz Rocha Lagoa. Lagoa foi sucedido
por Haroldo Lisboa da Cunha, que ficou no cargo até junho de 1967, tendo este último ficado na reitoria por duas gestões,
portanto.
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relações entre a Universidade e o Governo Federal52; e a aprovação da Reforma Universitária
de 1968, que implicou mudanças na estrutura organizacional da instituição.
Em 1960 Carlos Lacerda foi empossado governador do Estado da Guanabara, ficando
no cargo até 196553. A gestão de Lacerda ficou marcada por uma ampla reforma
administrativa implementada com o objetivo de criar uma máquina administrativa eficiente e,
portanto, capaz de executar seu projeto de governo (DHBB-pós-30, 2000). Dentro deste
projeto havia grande preocupação com a educação, inclusive em nível superior de ensino.
Deste modo, a UERJ passou a receber forte apoio político e financeiro do governo do estado.
Para Lacerda, a Universidade seria “a mola propulsora para o desenvolvimento do país”
(ARBACHE, 2006, p. 38), e seu papel o de “centro de formação dos dirigentes, não apenas na
vida intelectual, mas no progresso técnico e profissional da comunidade” (CARLOS
LACERDA apud MANCEBO, 1995, p. 3). Foi também na gestão de Lacerda que teve início
a construção do Campus da UERJ, localizado no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em
meio ao desenvolvimento de uma grande política de urbanização de áreas mais afastadas do
centro do Rio para construção de casas populares, associado a um programa de remoção de
favelas para essas áreas, estava a Favela do Esqueleto, que ocupava a área do atual Campus da
UERJ e que foi removida para zona oeste da cidade. Sua área foi então incorporada ao
patrimônio da Universidade, de modo que pudesse ser construída sua estrutura física.
A construção do Campus da Universidade atravessou a gestão de quatro reitores,
Haroldo Lisboa da Cunha (1960-1967), João Lyra Filho (1967-1972), Oscar Accioly Tenório
(1972-1976) e Caio Tácito (1976-1980), sendo concluída apenas na gestão deste último, em
1976, quando o Estado da Guanabara já havia se fundido com o Estado do Rio de Janeiro, e a
UEG se transformado em UERJ. A construção do Campus da Universidade, segundo
Mancebo (1995), permitiu não somente a fusão geográfica das faculdades que compunham a
UERJ, mas também o fortalecimento organizacional da Universidade através da centralização
de sua máquina administrativa e política, expressa no corpo da reitoria. Para além disso, a
referida centralização mostrou-se importante para a capacidade de organização e resistência
da instituição frente a mobilização política do setor estudantil nos anos 60 e 70.
Em março de 1961, no decorrer do governo Lacerda, portanto, foi promulgada pela
Assembléia Constituinte a Constituição do Estado da Guanabara, que não somente foi
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Os projetos em questão são o Projeto Rondon e o Campus Avançado de Parintins, sobre os quais trataremos no quarto
capítulo da tese.
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A Guanabara teve três governadores, a saber: Carlos Lacerda, de 1960 a 1965; Francisco Negrão de Lima que o sucedeu e
governou até 1971; e Chagas Freitas que foi eleito indiretamente pela Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara,
governando a Guanabara até 1975, quando esta foi fundida com o Estado do Rio de Janeiro (MOTTA, 2004).
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responsável pela nova denominação da Universidade, UEG, como transformou seu regime de
autarquia para fundação. A UEG foi a primeira universidade brasileira a ter status de fundação
e, ao assumir tal regime administrativo passou a ser uma “pessoa jurídica de fundação
ilimitada”, responsável por gerir seu patrimônio, e ter autonomia para perceber pagamentos (e
administrá-los) pela prestação de serviços54 (apud REGIMENTO GERAL DA UEG, 1970).
O grande problema enfrentado pela Universidade seria, ironicamente, a falta de uma base
patrimonial da qual pudesse dispor para gerar renda para o desenvolvimento da instituição
(MANCEBO, 1995; RAMADON, 2006)55. Uma vez mais, as relações de colaboração
estabelecidas entre a UERJ e os governos estadual e federal foram determinantes para que a
referida universidade pudesse ter o apoio financeiro necessário para seu desenvolvimento, o
que inclui incentivos para a construção de seu Campus.
Para além da posição simbólica ocupada pela UERJ no Rio de Janeiro e de sua
importância para o projeto de governo de Carlos Lacerda, o contexto político nacional,
sobretudo após 1964, também favoreceu o projeto de desenvolvimento e centralização
almejado pelas autoridades da Universidade. Isto porque com o golpe militar em 1964,
intensificou-se o processo de modernização do ensino superior no Brasil, iniciado, segundo
Luiz Antônio Cunha (2007), ainda na década de 1940, quando consultores americanos foram
trazidos ao Brasil – pelo Ministério da Aeronáutica – para dar suporte à criação de um
Instituto Tecnológico, o ITA. Segundo o autor, diferentemente das outras ditaduras militares
desenvolvidas na América Latina nos anos 60 e 70, a brasileira mostrou-se singular em seus
apoios ao ensino superior. A ditadura militar teria sido modernizadora porque, dentre outros
motivos, ao invés de fechar universidades como fizeram tantas outras, tratou de estabelecer
aliança com seus pesquisadores , “aliança essa concretizada nas agências de fomento, como o
BNDE, a Finep, o CNPq e a Capes” (CUNHA, 2007, p. 10).
Maria Cecília Forjaz (1989), por sua vez, chama a atenção para o fato de que a ciência,
durante as primeiras décadas do século XX, era desenvolvida predominantemente fora da
Universidade, tendo ambos, ensino superior e pesquisa científica, se desenvolvido
independentemente no Brasil, normalmente em institutos, museus, etc. (daí a originalidade da
UDF e da USP na época de sua fundação). A integração entre universidade e ciência teria sido
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Além da autonomia financeira, a então UEG ganhou também autonomia administrativa, patrimonial, didático-científica e
disciplinar. Entretanto, não custa lembrar que a autonomia universitária no Brasil, de modo amplo, era limitada por uma série
de restrições legitimadas primeiramente na legislação educacional da Era Vargas e, posteriormente, durante o regime civilmilitar.
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Não devemos nos esquecer que um dos motivos que fomentou a fusão das faculdades que deram origem à UERJ foi o
interesse pelo apoio financeiro concedido pelo poder público, uma vez que as quatro faculdades que integraram a referida
Universidade vinham apresentando problemas financeiros.
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iniciada em meados dos anos 30 com a fundação da USP, e testada em 1961 com a criação da
Universidade de Brasília/UnB que, por sua vez, inaugurou um novo formato, uma nova
estrutura de organização universitária, contando com “institutos centrais de pesquisa e
departamentos de ensino no lugar da antiga agregação das escolas profissionais com cadeiras
independentes” (FORJAZ, 1989, p. 72)56. Foi somente no governo dos militares, pós-64,
portanto, que se deu a integração entre ciência e universidade, entre ensino e pesquisa.
Em outras palavras, a modernização do ensino superior, a expansão da pós-graduação
no Brasil e o casamento entre ciência e desenvolvimento fazem parte do mesmo processo e
foram intensificados dentro do mesmo contexto autoritário, tendo os militares como os
grandes “mecenas” dessa história. E a base política desse processo de modernização residia
primordialmente, segundo Cunha (2007), na contenção da subversão associada ao movimento
estudantil e na reforma estrutural das universidades. Na visão dos militares, antes da reforma
deveriam ser controlados os subversivos, e por isso os primeiros anos do regime,como vimos
no capítulo anterior, foram dedicados a reprimir os estudantes e só então, no final de 1968, o
governo se dedicou a aprovar a Lei nº 5.540, responsável pela reforma na estrutura das
universidades brasileiras57.
A partir de 1964, portanto,
[...] o regime militar modernizante conservador introduz um discurso que enfatiza os
problemas da ciência e tecnologia, encaradas crescentemente como elementos de viabilização
de programas de desenvolvimento econômico formulados pelo governo. (FORJAZ, 1989, p.
81).

Deste modo, observa-se durante o regime um aumento dos recursos estatais destinados às
universidades e institutos de pesquisa com o fito de estimular o desenvolvimento científico e
tecnológico nacional, assim como um incentivo à criação de cursos de pós-graduação.
Pode parecer paradoxal destacar os militares como agentes principais do processo de
modernização do ensino superior no Brasil, uma vez que implementaram no país um regime
ditatorial, repressor, violento e que se esmerou em exercer controle sobre a Universidade e
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Não obstante o modelo organizacional da UnB fosse afim àquele que os militares viriam a incentivar no final dos anos 60,
quando criada – assim com a 1ª UDF – a UnB sofreu forte retaliação do Governo, tendo seu projeto de Universidade
democrática, com foco na pesquisa científica e na realidade Brasileira, abortado pelo governo autoritário instaurado em 1964.
Ambas foram criadas e tiveram por reitor Anísio Teixeira e ambas tiveram seu projeto malogrado por contrariar interesses
educacionais e ideológicos de governos autoritários. Embora a UnB não tenha sido extinta como a 1ª UDF, foi
completamente devassada pelos militares, para os quais, desde sua criação em 1961, a Universidade não passava de um
reduto de marxistas que precisavam ter seu poder anulado. Imbuídos dessa premissa, o Campus da Universidade foi invadido
tão logo os militares deram o golpe, departamentos foram interditados, livros apreendidos, professores e alunos presos e o
reitor e o sub-reitor depostos de seus cargos – respectivamente, Anísio Teixeira e Almir de Castro (Cunha, 2007).
57
Para mais detalhes sobre a Reforma Universitária implementada em 1968, através da Lei nº 5.540, ver Cunha, Luiz
Antônio. A Universidade Reformanda: O Golpe de 1964 e a Modernização do Ensino Superior. São Paulo: Editora UNESP,
2ª ed. 2007.

88

reprimir a mobilização de seus professores e estudantes. No entanto, Luiz Antônio Cunha e
Maria Cecília Forjaz são assertivos ao enfatizar a importância de não reduzirmos o regime
militar e as ações de seus agentes a uma análise maniqueísta e simplista dos fatos, sob pena de
perdermos a chance de compreender a importância que esses “intelectuais orgânicos”,
advindos do campo militar, tiveram para o processo de modernização do ensino superior no
Brasil e para consolidação da Reforma Universitária que, se não foi uma panacéia, pôs fim a
muitos privilégios e entraves que impediam o desenvolvimento qualitativo do sistema
universitário brasileiros. Nas palavras de Cláudio Moura Castro,
[...] É verdade que as Forças Armadas não se resumem e nem são dominadas pelos cientistas e
intelectuais militares. Todavia estes grupos foram capazes de ter voz, e em determinados
projetos impor suas opiniões e interesses (...). Embora repelindo energicamente os dissidentes,
o Governo militar caracterizou-se por permitir um mínimo espaço de manobra para aqueles
que não temia – embora até discordasse. Nesse espaço relativamente permeável, move-se a
comunidade científica, movem-se cientistas tornados burocratas e vários difusores
infatigáveis da Ciência e Tecnologia Brasileiras. (MOURA CASTRO, 1986, p. 25-26 apud
FORJAZ, 1989, p. 82).

Para além do incentivo dos militares ao processo de modernização das universidades,
este também foi buscado por administradores educacionais, professores, pesquisadores e
estudantes dessas instituições. O que quer dizer que o modelo seguido pelo Brasil para dar
vazão à modernização das universidades – sabidamente o americano, racionalista e tecnicista
– foi antes resultado da convergência de interesses de ambos os setores civis e militares sobre
o desenvolvimento do ensino superior do que propriamente uma imposição da USAID 58 como
denunciam alguns estudiosos do assunto (CUNHA, 2007).
É preciso não perder de vista as ambiguidades que caracterizaram o período militar no
Brasil e o próprio processo de modernização do ensino superior intensificado neste período.
Dentro desse projeto de modernização, a Reforma Universitária assumiu papel fundamental.
A Lei nº 5.54059 promulgada em novembro de 1968 foi organizada com o fito de regular o
58
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United States Agency for International Development/USAID.

Em 02/07/1968 foi determinado ao MEC, pelo Decreto nº 62.937, que fosse instituído um Grupo de Trabalho para estudar
a reforma universitária brasileira, com o objetivo de elaborar sugestões para sua modernização e eficiência. O GT deveria
apresentar um anteprojeto de lei com sugestões para a reforma e respectivas justificativas para as mesmas. Feito a toque de
caixa, em um mês, o anteprojeto foi “retocado pelo governo e enviado ao Congresso, onde sofreu toda sorte de emendas em
razão dos grandes e contraditórios interesses que a matéria despertava em diferentes segmentos da sociedade brasileira” até
vir a assumir a forma da Lei nº 5.540/58 (CUNHA, 2007, p. 219). Interessa a este trabalho, no entanto, destacar que dentre os
onze membros que compuseram o GT – todos designados pelo presidente da República – encontrava-se o reitor da então
UEG, João Lyra Filho. Além de reitor da UEG (1967-1972) e de ter assumido importantes cargos na administração pública,
como o de “Ministro do Tribunal de Contas, Presidente da Junta de Controle da Superintendência de Urbanização e
Saneamento (SURSAN) – órgão que apreciava a distribuição de verbas do Estado” (MANCEBO, 1995, p. 162), João Lyra
Filho era irmão de Aurélio Lyra Tavares, o qual, dentre outras funções de destaque, foi Ministro do Exército no governo
Costa e Silva. Lyra Tavares assumiu o cargo de Ministro do Exército no mesmo período em que seu irmão, João Lyra Filho,
encarregava-se da reitoria da UERJ.
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ensino superior, sendo fundamental para o seu desenvolvimento, na medida em que
reformulou a estrutura das universidades; a relação entre ensino e pesquisa, tornando ambos
indissociáveis; pôs fim ao sistema de cátedras; e estreitou o vínculo entre universidade e
mercado de trabalho, estruturando-a “segundo princípios da organização das empresas”
(ROMANELLI, 2005, p. 223).
Nos termos da Lei nº 5.540/68, as Universidades deveriam ser organizadas a partir das
seguintes características:
a) unidade de patrimônio e administração;
b) estrutura orgânica com base em departamentos reunidos ou não em unidades mais amplas;
c) unidade de funções de ensino e pesquisa, vedada a duplicação de meios para fins idênticos
ou equivalentes;
d) racionalidade de organização, com plena utilização dos recursos materiais e humanos; [...]
(LEI Nº 5.540/68, Art. 11).

Quanto aos departamentos, o parágrafo 3º do artigo 11º estabelece que:
O departamento será a menor fração da estrutura universitária para todos os efeitos de
organização administrativa, didático-científica e de distribuição de pessoal, e compreenderá
disciplinas afins.

Prosseguindo na leitura da Lei 5.540, observa-se que seu Art. 13º determina que:
Na administração superior da universidade, haverá órgãos centrais de supervisão do ensino e
da pesquisa, com atribuições deliberativas, dos quais devem participar docentes dos vários
setores básicos e de formação profissional. [Ademais], a universidade poderá também criar
órgãos setoriais, com funções deliberativas e executivas, destinados a coordenar unidades
afins para integração de suas atividades. (§ 1º).

Para o que interessa a esta tese, importa destacar que a estrutura incorporada pela UERJ
– consubstanciada no Estatuto de 1969 em seu Regimento Geral de 1970 – mostrou-se
correspondente com o modelo estabelecido no projeto da Reforma Universitária e afim,
portanto, às determinações citadas acima.
Em 1969, o Conselho Universitário/CONSUN aprovou um novo Estatuto para a
Universidade, já incorporando as recomendações da Reforma de 1968. Através deste Estatuto
foram criados os Centros Setoriais/CSs da Universidade, com o objetivo de “descentralizar o
controle didático, sem incorrer em descentralização administrativa, econômica e financeira”
(MANCEBO, 1995, p. 160).
Pouco tempo depois foi aprovado também pelo CONSUN o Regimento Geral da
Universidade (1970)60 que legitimou as determinações do Estatuto e estabeleceu um novo
60

O Regimento Geral da então UEG foi aprovado pelo Conselho Universitário em outubro de 1970 e reformado três meses
depois, em 8 de janeiro de 1971, em atenção às emendas recomendadas pelo Conselho Federal de Educação (Resolução nº
382/71). Em razão deste fato, alguns autores informam que o Regimento data de 1971 (BOLETIM UEG, Fev/1971, p. 8).
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modelo de organização para a UERJ – tal qual o da UFRJ. Tendo reformado sua estrutura
antes mesmo da aprovação da Lei nº 5.540/68, no biênio 1967/1968, a UFRJ acabou servindo
de modelo para a UERJ e para a UFF (CUNHA, 2002a).
Assim como a UFRJ, portanto, a UERJ, ao organizar sua estrutura, superpôs os Centros
aos institutos, às faculdades e às escolas. Segundo Luiz Antônio Cunha (2002a), dentre os
modelos de estruturação assumidos pelas Universidades Brasileiras61, este criado pela UFRJ e
incorporado à UERJ, foi o mais complexo de todos porque incluiu um patamar aos já
conhecidos, passando estas Universidades a organizarem-se a partir de quatro níveis: 1)
administração superior (reitoria e colegiados superiores); 2) centros; 3) unidades (faculdades,
escolas, institutos e órgãos suplementares; 4) departamentos (CUNHA, 2002a).
Apesar dessa reforma estrutural, sobre a qual trataremos no próximo subcapítulo, a
UERJ permaneceu até o final da década de 1970 sem investir na produção de pesquisa, na
qualidade do ensino e da formação docente, e sem formular uma política interna para a pósgraduação, contrariando, desta forma, as determinações da Lei nº 5540/68. Além disso, apesar
da Reforma Universitária ter posto fim ao sistema de cátedras e determinado a contratação de
docentes por meio de concurso de títulos e provas, a UERJ, apesar de ter incorporado essa
determinação em sua legislação interna, “na prática, salvo raras exceções, o acesso à carreira
continuou fiel à tradição anterior: dava-se mediante convites para o cargo inicial de auxiliar”
(MANCEBO, 1995, p. 206-207). Como foi mencionado anteriormente, a prioridade da
universidade ao desenvolver seu projeto de crescimento e autonomização, restringiu-se à
construção de seu Campus e à centralização administrativa e financeira da instituição.
Dentro dessa lógica, todos os problemas relativos à universidade, o que inclui sua baixa
produtividade, eram interpretados de acordo com os problemas e as deficiências provenientes
da infraestrutura administrativa, e não pela falta de incentivo à pesquisa e à qualificação do
corpo docente. Este perfil de universidade focada somente na formação profissional – o que
não foi exclusividade da UERJ, é preciso ressaltar – mostrou-se hegemônico na instituição
até, pelo menos o final dos anos 80, quando este quadro começa paulatinamente a mudar62
(MANCEBO, 1995).
Por fim, antes de passarmos a tratar somente da estrutura da UERJ, faz-se necessário
registrar a última mudança em sua denominação, ocorrida em 1975. Decretada em 1º julho de
61

Segundo Luiz Antônio Cunha, “a forma de estruturação das Universidades Brasileiras tem seguido quatro modelos básicos:
a) A agregação de departamentos em alguns poucos centros;b) A reunião dos departamentos em número maior de institutos,
faculdades e escolas; c) A ligação dos departamentos diretamente à administração superior, sem instância intermediária
alguma; e d) A superposição de centros aos institutos, às faculdades e às escolas”. (CUNHA, 2002ª, p. 9; grifo meu).
62
Trataremos desta questão nos últimos capítulos da tese.
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1974 pela Lei Complementar nº 20, a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de
Janeiro foi implementada apenas em março de 1975, na posse do novo governador do estado,
o Almirante Faria Lima. Segundo Marly Motta,
A integração política entre os dois estados era, assim, vista como a fórmula institucional para
se realizar a integração econômica, que teria como consequência a consolidação do pólo
econômico do Rio de Janeiro, com efeitos positivos para a economia nacional como um todo.
(MOTTA, 2001, p. 7).

Em meio a essas mudanças na estrutura geopolítica da cidade – que faziam parte de um
grande projeto do Governo Geisel para o desenvolvimento econômico nacional – a então
UEG passa, finalmente, e através do Decreto-Lei nº 67 de 11/04/75, a receber o nome que a
acompanha até a atualidade: Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ (MANCEBO,
1995).
Dentro do projeto “Brasil Grande” de Geisel, a Universidade assumiu um papel especial
nessa busca por tornar o Estado do Rio de Janeiro (o que incluía agora a cidade) um pólo de
desenvolvimento econômico poderoso, nos moldes do Estado de São Paulo. A UERJ
continuou não somente recebendo apoio político e financeiro dos governos estadual e federal,
como as relações com este último foram progressivamente estreitadas ao longo do regime
militar, sendo este estreitamento das relações de colaboração entre autoridades civis e
militares decisivo para que fosse criada, nesta universidade, por um militar reformado e
também em 1975, a Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros. Sobre esta
coordenação trataremos no terceiro e sexto capítulo da tese.
Passaremos agora a tratar da organização estrutural da UERJ, desde sua criação até o
modelo vigente no final dos anos 80 – período em que são extintos os cursos de pósgraduação em EPB e a disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros.

2.2

A estrutura da UERJ

Apresentaremos, neste subcapítulo, a estrutura assumida pela UERJ entre 1970 e 1980,
período de funcionamento da Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros/CEPB na
UERJ, bem como do desenvolvimento dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB,
executados por esta Coordenação. Vale, no entanto, mencionar a primeira estrutura vigente
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da então (2º) UDF, apenas para ilustrarmos que, após 1970, a universidade sofreu
significativa mudança estrutural, cujas bases mantém até a atualidade.
Ao ser criada em 1950 pela da Lei Municipal nº 547, a então Universidade do Distrito
Federal, formada pela fusão de quatro faculdades isoladas, teve também definida por esta Lei
sua estrutura inicial, constituída pelos Órgãos Administrativos e pela Administração das
Unidades Universitárias. Os Órgãos Administrativos eram compostos pela Reitoria, pelo
Conselho Universitário, pelo Conselho de Curadores e pela Assembléia Universitária. A
Administração das Unidades Universitárias, por sua vez, abarcava a Diretoria, o Conselho
Técnico Administrativo e a Congregação. Cada uma das quatro Faculdades que compunha a
(2º) UDF tinha sua própria Diretoria, Congregação, e seu próprio Conselho Técnico
Administrativo, muito embora toda essa “micro-estrutura” administrativa estivesse
subordinada aos referidos órgãos administrativos superiores (REGIMENTO DA UDF, 1955).
No final dos anos 60, em razão da aprovação da Lei da Reforma Universitária de 1968
(LEI Nº 5.540) e sob influência da mudança estrutural realizada pela UFRJ, a UERJ teve sua
estrutura reformulada, o que ficou consubstanciado na legislação interna da Universidade.
Complementando o Estatuto da UEG de 1969 (DECRETO Nº 3.527 de 9/12/69), o
Regimento Geral da Universidade, de 1970, determinou algumas alterações na estrutura da
instituição, incluindo a troca de denominações e a criação de instâncias universitárias, mais
especificamente quatro Centros Setoriais, os quais deveriam se sobrepor às faculdades,
escolas e aos institutos da universidade.
Em 1970, portanto, a estrutura da UEG passa a compreender: a) os órgãos superiores de
administração e supervisão; b) os órgãos setoriais de coordenação, integração e
administração; c) as unidades universitárias de ensino e pesquisa; d) os órgãos e serviços
especiais que visam suplementar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência
técnica; e) e os órgãos de administração geral (REGIMENTO GERAL DA UEG, 1970).
Mutatis mutandis, a estrutura da Universidade passa a organizar-se em quatro níveis:
administração superior; centros; unidades; e departamentos. Os quadros dispostos abaixo nos
apresentam esta estrutura63.

63

As informações contidas nos referidos quadros tiveram como referência o Regimento Geral da Universidade de 1970.
Deste modo, para conhecer a conformação atual dos Centros Setoriais da UERJ , isto é, suas unidades em funcionamento,
sugere-se o acesso ao site: http://www.uerj.br/index.php
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UERJ - pós-1970
1º nível da estrutura da UERJ → compreende: a) os órgãos superiores de administração e supervisão; d) os
órgãos e serviços especiais; e) e os órgãos de administração geral
Órgãos de administração geral
Sub-Reitoria para Assuntos de Planejamento e Coordenação Executiva
(criada em 1971 e extinta em 1976)
Sub-Reitoria de Graduação/SR1
Reitoria
Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/SR2
Sub-Reitoria para Assuntos Comunitários/SR3 (denominada SubReitoria de Extensão e Cultura em 1995)
Nível 1

Órgãos
Superiores

Sub-Reitoria de Coordenação Administrativa/SR4 (criada em 1981 e
extinta em 1984)
Conselho
Universitário →

órgãos e serviços
especiais (criados
pelo CONSUN) →

Centro de Processamento de Dados, Comissão
Executiva de Imprensa e Publicidade, Teatro,
Centro de Desportos, Prefeitura do Campus,
Biblioteca, etc.

Conselho de Curadores
Assembléia Universitária
Conselho Superior de Ensino e Pesquisa

Fonte: UEG, Regimento Geral, 1970.
UERJ - pós-1970
Níveis 2, 3 e 4 da estrutura da UERJ → compreende: b) os órgãos setoriais de coordenação, integração e
administração; c) as unidades universitárias de ensino e pesquisa; e os departamentos
Centros Setoriais
(nível 2)

Unidades Universitárias
(nível 3)

Departamentos
(nível 4)

Fac. de Ciências Médicas; Fac. de
Odontologia; Fac. de Enfermagem;
Centro Biomédico/CBI Instituto de Medicina Social; Instituto
de Biologia; Hospital das Clínicas.

Níveis 2, 3
e4

Órgãos setoriais
de coordenação,
integração e
administração
das unidades
universitárias de
ensino e pesquisa

Centro de Ciências
Sociais/CCS

Fac. de Direito; Fac. de Ciências
Econômicas; Fac. de Serviço Social;
Fac. de Administração e Finanças;
Instituto de Ciências Humanas;
Instituto de Criminologia e Instituto de
Estudos Econômicos, Sociais e
Políticos.

Centro de Tecnologia
E Ciências/CTC

Faculdade Engenharia; Institutos de:
Matemática e Estatística, Física,
Química, Geociências, Desenho e
Artes Plásticas; Colégio Técnico.

Centro de Educação e
Humanidades/CEH

Faculdade de Educação; Instituto de
Filosofia e Letras; Instituto de
Psicologia e Comunicação Social;
Colégio de Aplicação; Colégio
Universitário.

Fonte: UEG, Regimento Geral, 1970.

Cada unidade
possui seus
respectivos
departamentos.
Estes
representam a
menor fração
dentro da
estrutura
universitária.
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Até 1961, os Órgãos Administrativos da Universidade contavam com quatro
componentes: a Reitoria, o Conselho Universitário, o Conselho de Curadores e a Assembléia
Universitária. Promulgado o Estatuto de 1961 (DECRETO Nº 50.343/61), esses órgãos
passaram a ser denominados Órgãos Superiores. Em 1970, com a aprovação do Regimento
Geral da UEG, os referidos órgãos superiores passaram a contar com mais um importante
Conselho – Conselho Superior de Ensino e Pesquisa/CSEP. A Reitoria, por sua vez, passou
gradativamente a contar com novas Sub-Reitorias, sobre as quais trataremos a seguir.
Mostra-se importante para esta tese apresentar, um pouco mais detidamente, alguns dos
órgãos dessa nova estrutura da UERJ, para que tenhamos clareza sobre as instâncias
universitárias que se responsabilizaram pela disciplina e pela pós-graduação em EPB, na
universidade. Além disso, remontar a trajetória de alguns órgãos, como as Sub-Reitorias, por
exemplo, não somente nos ajudará a mapear o caminho percorrido pelo Estudo de Problemas
Brasileiros dentro da estrutura da UERJ, como nos permitirá reconstruir a trajetória
ascendente de algumas autoridades universitárias que estabeleceram importantes relações de
colaboração com militares, sendo estas determinantes para o transplante, para a UERJ, de um
projeto de Mestrado em EPB criado na Escola Superior de Guerra. Outros órgãos como o
CSEP e o Conselho Universitário também devem ter explicitadas as suas funções, visto que
suas decisões tiveram impacto sobre a criação, regulamentação e extinção da Coordenação e
do programa de pós-graduação em EPB da UERJ.
Considerado o mais importante órgão de deliberação, normatização e consulta da
universidade, o Conselho Universitário tem como atribuições próprias exercer a jurisdição
superior da universidade; organizar a lista tríplice para eleições de reitor e vice-reitor;
aprovar seu Regimento, bem como o das faculdades que a constitui; deliberar sobre assunto
didático de ordem geral; deliberar sobre questões omissas no Estatuto e no Regimento; opinar
sobre proposta orçamentária elaborada pelo Reitor; deliberar sobre providência para prevenir
ou corrigir situações de indisciplina, podendo até fechar cursos na Universidade
(REGIMENTO DA UDF, 1955). Quando foi criado em 1950, o CONSUN era composto por
dois professores e um aluno de cada Faculdade constituinte da UDF, sendo sua composição
resultante de eleições entre os próprios professores e alunos da Instituição. Este Conselho,
como bem estabeleceu a Lei nº 547/50, deveria funcionar como órgão consultivo da UDF,
papel que desempenha até a atualidade. A partir de 1953, foi gradualmente incorporando
outros membros à sua composição, dentre os quais o próprio reitor, até chegar ao seu formato
atual, estabelecido ainda na década de 1980, que compreende o reitor, o vice-reitor, os
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diretores dos Centros Setoriais, representantes do corpo docente e discente, representantes
dos funcionários técnico-administrativos e também da comunidade (ESTATUTO DA UERJ,
1982; RESOLUÇÃO Nº 555/89; SITE DA UERJ64). Mediante Resoluções aprovadas pelo
Conselho Universitário foram criadas e extintas instânicas como a CEPB (Coordenação de
EPB) e o ISEBI (Instituto Superior de Estudos Brasileiros e Relações Internacionais), assim
como a própria aplicação e extinção da disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros na
UERJ.
O Conselho Superior de Ensino e Pesquisa/CSEP foi criado em 1970 e, segundo o
Regimento Geral da Universidade, é “o órgão central de supervisão e coordenação do ensino
e da pesquisa na UEG”. É de sua competência, portanto, a supervisão e coordenação didática
e técnica das atividades exercidas dentro dos centros e unidades universitárias, com o
propósito de promover a integração do ensino e da pesquisa na instituição. Sendo assim, cabe
ao CSEP, por exemplo, estabelecer as diretrizes para funcionamento dos cursos de
graduação, pós-graduação, extensão e cursos profissionais de curta duração, bem como para a
criação de cursos novos; aprovar o currículo e a duração dos cursos de graduação e pósgraduação, estabelecer atividades culturais, educacionais, cívicas e desportivas, etc. Foi,
portanto, da competência do CSEP a aprovação dos cursos de Especialização e Mestrado em
EPB, bem como de seus Regulamentos Específicos. A aprovação deste último, inclusive, era
pré-requisito para solicitação de credenciamento do Curso de Mestrado em EPB, junto ao
Conselho Federal de Educação, como veremos no sétimo e último capítulo desta tese.
Os órgãos setoriais de coordenação, integração e administração das unidades
universitárias dizem respeito aos Centros Setoriais, criados pelo Estatuto da Universidade de
1969, e ratificados por seu Regimento Geral de 1970, com o propósito de promover a maior
integração e centralização das atividades da universidade. Quatro foram os Centros Setoriais
criados – Centro Biomédico/CBI, o Centro de Ciências Sociais/CCS, o Centro de Tecnologia
e Ciências/CTC e o Centro de Educação e Humanidades/CEH. Cada um deles, como
demonstra o quadro anterior, abarcava suas respectivas unidades universitárias ou
acadêmicas: faculdades, institutos, núcleos, colégios e um hospital. Em 1981, através da
Resolução nº 503 do CONSUN, a Coordenação de EPB “deixou de ser diretamente vinculada
ao reitor e passou, provisoriamente, a ser subordinada ao Centro de Ciências Sociais”. Assim
permaneceu até sua extinção em 1987. Observaremos nos capítulos quarto e quinto da tese
que o Centro de Ciências Sociais recebeu, em 1986, um novo Instituto, além do IFCH
64

http://www.uerj.br/institucional/ (acessado em novembro de 2011).
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(Instituto de Filosofia e Ciências Humanas): o ISEBI (Instituto Superior de Estudos
Brasileiros e Relações Internacionais). Este Instituto assumiu as atividades da Coordenação de
EPB logo que a CEPB foi extinta. Quando o próprio ISEBI foi extinto em 1988, as atividades
da pós-graduação passaram à responsabilidade direta do CCS, até o final de suas atividades na
UERJ. Trataremos do ISEBI no capítulo sexto desta tese.
Entre as décadas de 1970 e 1980 – período em que se desenvolveram os cursos de pósgraduação em EPB na UERJ – importantes órgãos ligados à Reitoria foram criados para
fomentar o desenvolvimento e a integração das atividades ligadas à graduação, pósgraduação, extensão e à própria administração da universidade: as Sub-Reitorias. Entre 1971 e
1981, foram criadas cinco Sub-Reitorias, duas das quais já extintas: a Sub-Reitoria para
Assuntos de Planejamento e Coordenação Executiva (1971 a 1976) e a Sub-Reitoria de
Coordenação Administrativa/SR4 (1981 a 1984). As outras três sub-reitorias ainda
permanecem em funcionamento na UERJ, sendo elas: a Sub-Reitoria de Graduação/SR1; a
Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/SR2; e a Sub-Reitoria para Assuntos
Comunitários/SR3 (denominada Sub-Reitoria de Extensão e Cultura em 1995).
A primeira sub-reitoria criada na então UEG foi Sub-Reitoria para Assuntos de
Planejamento e Coordenação Executiva. Foi criada em 1971, através da Resolução nº 385
(10/08/71), com a responsabilidade de assessorar o reitor
[...] no preparo e na execução de todos os projetos inerentes ao sustento da infra-estrutura, ao
vigor da estrutura e à expansão da superestrutura da UEG, em sua consistência física, em sua
organicidade e em sua projeção... (RESOLUÇÃO Nº 385/71).

Em outras palavras, cabia à recém-criada Sub-Reitoria executar “todos os serviços e
encargos universitários, em nível de direção central”, relativos a atividades que estivessem
voltadas para o desenvolvimento da universidade. Não foi à toa que esta Sub-Reitoria, tão
logo criada, incorporou a Secretaria Geral – um órgão pertencente à Reitoria, criado na
Universidade em 1967 e cuja função era coordenar e supervisionar os serviços executivos da
Reitoria, sendo dirigida por um professor catedrático da instituição – Wilson Choeri. É válido
destacar que a Secretaria Geral incorporou o Projeto Rondon (criado sob a responsabilidade
do Departamento Cultural/DECULT) e tornou-se responsável pelas atividades do Campus
Avançado de Parintins (instituído pelo Ato Executivo nº 229/69), que permaneceu
subordinado a esta Secretaria mesmo após sua incorporação à Sub-Reitoria para Assuntos de
Planejamento e Coordenação Executiva (RAMADON, 2006). Sobre o Projeto Rondon e o
Campus Avançado de Parintins, trataremos no capítulo quarto da tese.
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Dirigida pelo professor Wilson Choeri, a Sub-Reitoria para Assuntos de Planejamento e
Coordenação Executiva, tornou-se responsável pelo ensino de EPB em 1973. Além de gerir o
Fundo Rotativo da Universidade/FRUEG, o Centro de Desportos/CEDUEG, o Centro de
Produção/CEPUEG, a Mini-Prefeitura e o Campus Avançado de Parintins65, esta Sub-Reitoria
passou a cuidar também do ensino de EPB. Isso porque em julho de 1973, o CSEP, através da
Deliberação nº 12, determinou que o Sub-Reitor deveria assumir também a função de
Coordenador Geral do ensino de EPB, “presidindo um colegiado formado pelos
coordenadores de EPB dos Centros Setoriais” (RAMADON, 2006). Esta atribuição dada ao
Sub-Reitor perdeu sua razão de ser em 1975, quando foi criada a Coordenação de Estudo de
Problemas Brasileiros/CEPB e sua coordenação entregue a um general, indicado para o cargo
por Wilson Choeri. Poucos meses depois, em janeiro de 1976, a Sub-Reitoria também
perderia sua razão de ser, sendo extinta pelo Ato Executivo nº 769/7666.
A SR4 teve vida ainda mais curta do que a Sub-Reitoria para Assuntos de Planejamento
e Coordenação Executiva, tendo sido extinta três anos após sua criação, pela Resolução nº
514/84. Foi criada em seu lugar, e mantendo as mesmas atribuições, a Diretoria Geral de
Administração (RAMADON, 2006). A SR-4 foi criada em julho de 1981, pela Resolução nº
503, a mesma que criou a SR3. Concebida com a finalidade de planejar, executar e controlar
as atividades relativas à gestão econômica e financeira da UERJ, o que envolve a
administração de recursos materiais e humanos, esta Sub-Reitoria comportava as seguintes
unidades: a Diretoria Geral de Administração, a Superintendência do Campus
Universitário/SUCAM, a Superintendência de Obras Universitárias e o Centro de
Processamento de Dados (RESOLUÇÃO Nº 503/81). Quanto à SUCAM, destacamos que,
entre março de setembro de 1986, o então coordenador geral de EPB, Ediraldo Matos Silva,
participou como suplente de sua direção, tendo sido indicado para o cargo pelo reitor Charley
Fayal de Lyra, assim como o foi para a coordenação de EPB.
A Sub-Reitoria de Graduação/SR1 foi criada em janeiro de 1980 na UERJ, mediante a
Resolução nº 490, com o objetivo de assessorar o Reitor “no planejamento, supervisão,
coordenação, execução, avaliação e controle de ensino de Graduação” na Universidade. Em
outras palavras, esta Sub-Reitoria visava formular e acompanhar as políticas para o ensino de
65

A mini-prefeitura foi a primeira forma da atual Prefeitura do Campus. Esta Prefeitura, contou com um importante (para as
discussões sobre a pós-graduação em EPB na UERJ) superintendente em 1986: Ediraldo Matos Silva – professor de EPB, na
graduação e pós-graduação, o professor foi também coordenador da CEPB e da Especialização em EPB entre 1984 e 1987.
66
Sobre o professor Wilson Choeri e os possíveis motivos que levaram uma sub-reitoria, responsável por desenvolver ações
para o desenvolvimento da Universidade, incorporar às suas incumbências o ensino de Estudo de Problemas Brasileiros,
trataremos no capítulo 4 desta tese.
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graduação e a própria vida escolar dos alunos, na UERJ – objetivo que a acompanha até a
atualidade. Quando de sua criação, assumiu o Departamento de Alunos/DA, que foi
concebido com o apoio do mesmo general que criou e coordenou a pós-graduação em EPB até
1983: João Bina Machado67.
Apesar de criada apenas em 1980, as origens desta Sub-Reitoria remontam à 1974
quando, através da Resolução nº 418 do CONSUN, a primeira sub-reitoria para tratar de
assuntos ligados à graduação na UERJ foi organizada: a Sub-Reitoria para Assuntos de
Ensino de Graduação. Dentre os departamentos submetidos a esta Sub-Reitoria estava o DEC
(Departamento de Educação e Cultura), criado em 1963 com o nome de Departamento
Cultural/DECULT.
O DECULT teve sua denominação mudada em 1967 para Departamento de Educação e
Cultura. Seu primeiro diretor, entre 1963 e 1967, foi o professor Wilson Choeri. Coincidência
ou não, no mesmo período em que se deu a troca do nome do Departamento, deu-se a criação
da Secretaria Geral, que foi dirigida pelo professor Choeri entre 1967 e 1976. Sob os cuidados
de Choeri, a Secretaria Geral passou a cuidar dos projetos de extensão que eram da
responsabilidade do referido Departamento. Em 1976, o Departamento tornou a receber seu
nome original, DECULT, passando, em 1981, à responsabilidade da SR-3. Por ter cuidado de
atividades que interessam a este trabalho e ter contado com a Direção do professor Choeri,
voltaremos a mencionar o DECULT quanto tratarmos da SR3 mais adiante.
A Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa/SR2 foi criada juntamente com a SR1,
através da mesma Resolução (nº 490, 08/02/1980), com o objetivo de assessorar o Reitor “no
planejamento, supervisão, coordenação, execução, avaliação e controle da Pós-Graduação e
Pesquisa”, tornando-se responsável por todos os programas de Pós-Graduação, stricto e lato
sensu, desenvolvidos na UERJ. A SR2 compreendia o Núcleo de Estudos e Pesquisas
Sociais/NEPES68 e o Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito/CEPED.
Tendo sido concebida para coordenar as atividades relacionadas ao desenvolvimento da
pós-graduação e da pesquisa na UERJ, pode-se afirmar que a partir da criação desta SubReitoria, a mesma passou a “cuidar” também das atividades relacionadas à pós-graduação em
Estudo de Problemas Brasileiras, que viria a funcionar até o final da década de 1980. A SR-2
67

Em 1989, o DA passou a se chamar Coordenação de Ensino de Graduação/CEG. Para saber a composição atual da subreitoria (SR-1), assim como da SR-2 e da SR-3, ver: http://www.uerj.br/institucional/sub_reitoria.php (acessado em abril de
2012).
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O NEPES foi extinto pela mesma Resolução que o ISEBI, em 06/09/88 (RESOLUÇÃO N° 545/88). Ambos foram extintos
sob a alegação de que representavam unidades paralelas dentro da UERJ.

99

não somente “cuidou” das atividades relativas à pós-graduação em EPB como foi um dos
principais órgãos responsáveis pelo credenciamento tardio do Mestrado em EPB, tendo,
portanto, papel chave na história deste curso. Trataremos deste ponto no sétimo capítulo da
tese, que abarcará uma discussão sobre o processo de credenciamento do Mestrado em EBP
da UERJ.
A Sub-Reitoria para Assuntos Comunitários/SR3 foi criada pela Resolução nº 50369, em
1981, tendo como objetivo coordenar e acompanhar os projetos e atividades desenvolvidos
pela Universidade, junto à comunidade. A realização de projetos de “extensão e cultura”
visava fortalecer a relação entre a Instituição Universitária e a Sociedade, de modo a
contribuir para a promoção do desenvolvimento. Não foi à toa que em 1995 esta Sub-Reitoria
passou a ser denominada Sub-Reitoria de Extensão e Cultura, nomenclatura que apresenta na
atualidade (RESOLUÇÃO Nº 004/95).
A SR3 era composta por cinco unidades: o Departamento Cultural/DECULT, o Centro
de Tecnologia Educacional/CTE, o Centro de Produção/CEPUERJ, o Grupo de Trabalho
Universitário/GTU e o Campus Avançado de Parintins (RESOLUÇÃO Nº 503/81). Vale
lembrar que duas unidades desta Sub-Reitoria já foram vinculadas à Sub-Reitoria para
Assuntos de Planejamento e Coordenação Executiva, coordenada por Wilson Choeri,
enquanto esta funcionou na UEG (entre 1971 e 1976), a saber: o Centro de Produção e o
Campus Avançado de Parintins. Além disso, o DECULT, em seus primeiros cinco anos de
vida também foi dirigido pelo professor Choeri.
Discorreremos brevemente sobre o Departamento Cultural, o Centro de Produção da
UERJ e o Grupo de Trabalho Universitário, visto que mantiveram algum tipo de relação com
o ensino de EPB na Universidade e/ou afinidades com a proposta ideológica que envolveu e
orientou este ensino e o desenvolvimento dos cursos de pós-graduação em EPB.
O Departamento Cultural/DECULT foi criado em abril 1963 pela Resolução nº 174, na
gestão de Haroldo Lisboa da Cunha, com o objetivo de promover e difundir a cultura na
Universidade. Ficou estabelecido nesta Resolução que as atividades do DECULT estariam
diretamente subordinadas ao Reitor. Em seus primeiros anos de vida, de 1963 até 1967 o
DECULT foi dirigido pelo professor Wilson Choeri. De 1967 a 1976 assumiu a denominação
de Departamento de Educação e Cultura/DEC, voltando à sua denominação inicial a partir de
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Esta mesma Resolução (nº 503/81) que criou a SR3 e vinculou o Departamento Cultural à esta Sub-Reitoria, determinou
em seu artigo 6º que “A Coordenação de Estudos de Problemas Brasileiros fica subordinada, provisoriamente, ao Centro de
Ciências Sociais”.
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1976. Em 1981, mediante a Resolução nº 503, o DECULT foi incorporado à SR3, na qual
ainda permanece vinculado.
Foi sob a responsabilidade do Departamento Cultural que o ensino da Educação Moral e
Cívica/EMC, na forma de Estudo de Problemas Brasileiros/EPB, começou a ser desenvolvido
na então UEG em 1971 (ATO EXECUTIVO Nº 341/71). Ficou sob sua competência também
“disciplinar as atividades dos cursos de extensão universitária” (ATO EXECUTIVO Nº
347/71), dentre os quais o Projeto Rondon e o Campus Avançado de Parintins. Tanto os
projetos de extensão quanto a disciplina de EPB foram incorporados à Sub-Reitoria de
Planejamento e Coordenação Executiva em 1971, quando este órgão foi criado – e cuja
direção coube ao professor Wilson Choeri.
O DECULT contou com importantes diretores, dentre os quais, destacamos dois que
nos importam diretamente por estarem envolvidos com o curso de EPB da UERJ e terem
mantido estreita relação colaborativa com os militares: o professor Wilson Choeri, que deixou
a direção deste Departamento para assumir Secretaria Geral, em 1967; e Tarcísio Meirelles
Padilha que dirigiu deste Departamento entre janeiro de 1980 e fevereiro de 1984
(RAMADON, 2006).
Tarcísio Padilha foi professor catedrático de Filosofia da UEG, membro do corpo
permanente da Escola Superior de Guerra, membro do Conselho Federal de Educação,
presidente da Comissão Especial de EMC do CFE (CEEMC), e relator do Processo que deu
parecer favorável ao pedido de credenciamento do Mestrado em EPB da ESG, em 1974. Mas
foi Choeri, porquanto diretor do Departamento Cultural desde sua criação, o ator mais
diretamente responsável pela organização do ensino de EPB na UEG: primeiramente
dirigindo o DECULT, depois a Secretaria Geral e, posteriormente, Sub-Reitoria de
Planejamento. No cargo de sub-reitor desta última, o professor assumiu diretamente, em 1973,
a responsabilidade pelo ensino de EPB na UERJ, função esta que desempenhou até 1975,
quando foi criada a Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros/CEPB e passada a
responsabilidade da Coordenação do ensino de EPB para o General João Bina Machado.
Assim como Tarcísio Padilha, Bina Machado também pertenceu ao corpo permanente da
ESG. Voltaremos a nos referir a estes atores no decorrer da tese e, mais especificamente, em
seu quarto capítulo.
O Centro de Produção da Universidade do Estado da Guanabara/CEPUEG foi criado
em setembro 1971 pela Resolução nº 390 e regulamentado pelo Ato Executivo nº 473 em
dezembro do mesmo ano, com o fito de prestar serviços comunitários e promover o
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treinamento profissional dos alunos da Universidade. Não obstante fosse um órgão interno à
universidade, gozava de relativa autonomia, tendo sido, inclusive, permitido ao CEPUEG
receber remuneração por serviços prestados à comunidades, desde que esses serviços
objetivassem “o preparo de projetos, pareceres técnicos ensaios curtos, estudos, programas ou
qualquer outra forma de assessoramento” a terceiros (ATO EXECUTIVO Nº 473/71). Tão
logo criado, o Centro de Produção foi subordinado à Sub-Reitoria para Assuntos de
Planejamento e Coordenação Executiva, criada um mês antes. O CEPUEG manteve-se
vinculado a este órgão superior até sua extinção em 1976. Deste ano até 1981, ficou
diretamente subordinado ao Reitor. Esta situação foi modificada com a Resolução nº 503 de
1981, quando fora criada a Sub-Reitoria para Assuntos Comunitários, passando o CEPUERJ a
ser de responsabilidade da mesma. Em meados da década de 1980, o Centro de Produção foi
desvinculado da SR3, ficando diretamente subordinado ao Reitor, como se apresenta
atualmente70.
Para além da prestação de serviços a terceiros, o CEPUEG passou, em 1978, a se
responsabilizar também pela “realização de cursos de atualização, de aperfeiçoamento e de
formação profissional, assim como a execução de projetos do interesse dos órgãos da
administração pública direta e indireta” (ATO EXECUTIVO Nº 924/78). De acordo com as
normas que determinavam as atribuições do Centro de Produção, o mesmo tornou-se
responsável por apoiar administrativamente os Cursos de Aperfeiçoamento, Especialização e
Mestrado em EPB da UERJ criados a partir de 1976.
Outra função importante assumida por este Centro dentro da UERJ (e que não deixa de
manter relações também com o EPB) relaciona-se à uma atribuição não expressa nas normas
que o constituíram: mudar a mentalidade universitária e desmantelar o movimento estudantil.
Conforme aponta Deise Mancebo (1995), o Centro de Produção da UEG foi criado com vistas
a mudar a mentalidade universitária, moldando-a para uma concepção mais empresarial,
concernente com a ideologia desenvolvimentista hegemônica à época, e ao papel esperado
para a universidade, o de servir ao país através de seus estudos, pesquisas, projetos, prestação
de serviços e formação de profissionais. Além de sistematizar a relação de prestação de
serviços entre universidade e sociedade, serviu, à sua maneira, para ajudar a desmantelar o
movimento estudantil. Isso porque o Centro abria possibilidade de trabalho/estágio
remunerado para os estudantes e, obviamente, a vinculação do aluno com o Centro de
Produção não coadunava com qualquer tipo de resistência estudantil. Além disso, partia-se da
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O CEPUERJ sofreu reestruturações desde sua criação até a atualidade. Para mais detalhes ver:
http://www.cepuerj.uerj.br/institucional.aspx (acessado em abril de 2012).
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premissa de que a agitação estudantil devia-se à falta de oportunidades de trabalho e uma vez
tendo o CEPUEG “resolvido” este problema, os jovens não teriam motivo para se organizar
em um movimento reivindicatório e contestatório.
Eis o estímulo necessário aos jovens; muitos entram em regime compulsório de frustração
após a graduação sem destino. Às vezes, a frustração nutre nocivos fermentos ideológicos. O
CEPUERJ que desejamos instalar (...) visa de modo simultâneo a abrir ao destino da
juventude universitária perspectivas que alentem a confiança de quantos prendem o olhar no
futuro alvissareiro do Brasil. (CATÁLOGO GERAL DA UEG apud MANCEBO, 1995, p.
241).

Para os professores, o Centro de Produção também oferecia vantagens, haja vista que
teriam seu trabalho valorizado e, ao oferecer “seus conhecimentos tecnológicos e científicos”,
receberiam em troca, remuneração extra (MANCEBO, 1995, p. 241).
Não obstante suas propaladas atribuições e intenções, segundo Deise Mancebo (1995) o
CEPUERJ não logrou alcançar seus objetivos: mudar a mentalidade universidade e
desmantelar o movimento estudantil. Suas atividades se resumiram “à organização de cursos e
à prestação de serviços de caráter assistencial, como atendimento clínico-odontológico,
logopédico, psicológico, atividades desportivas e culturais” (MANCEBO, 1995, p. 245).
Por fim, o Grupo de Trabalho Universitário foi criado em 1972 pelo Ato executivo nº
499, precisamente para supervisionar o Campus Avançado de Parintis. Cabia a este Grupo
elaborar as diretrizes para as atividades dos Universitários, recrutá-los, prepará-los, assim
como avaliar o trabalho realizado por eles. Quanto aos alunos, na condição de estagiários,
tinham direito a bolsas e isenção de despesas concernentes à viagem (RAMADON, 2006).
Quando criado o GTU, o Campus Avançado de Parintins encontrava-se vinculado à
Sub-Reitoria para Assuntos de Planejamento e Coordenação Executiva. Sendo concebido para
cuidar das atividades relativas ao Campus, ficou o GTU automaticamente subordinado à
referida Sub-Reitoria também. Com a extinção desta e posterior criação da SR3 (Sub-Reitoria
de Extensão e Cultura) em 1981, o GTU passa a ser subordinado a este órgão, permanecendo
vinculado a ele até a atualidade, mas com outra denominação. Em 1984, o Ato Executivo nº
1.362 transformou o Grupo de Trabalho Universitário em Departamento de Atividades de
Interiorização/DAI, com o objetivo de “planejar, executar e supervisionar as atividades da
UERJ com vistas à interiorização da ação universitária no Estado do Rio de Janeiro e também
no Campus Avançado de Parintins” (ATO EXECUTIVO Nº 1.362/84 apud RAMADON,
2006). Ao longo das décadas de 1980 e 1990, este Departamento sofreu transformações e
teve, inclusive, sua denominação mudada duas vezes, sendo atualmente denominado de
Departamento de Extensão e tendo como funções coordenar e supervisionar as ações de
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extensão desenvolvidas pelas unidades acadêmicas e administrativas da UERJ71. Sobre o
Campus Avançado de Parintis e o Projeto Rondon72 que estiveram relacionados ao
Departamento Cultural e ao Grupo de Trabalho Universitário, cuidaremos no capítulo 4 da
tese.
Apresentada a estrutura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e contada um
pouco de sua história de formação, partiremos, no próximo capítulo, para uma discussão sobre
a trajetória da disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ, iniciada 1971. Neste
capítulo, trataremos das instâncias universitárias a que esteve submetido o ensino da
disciplina de EPB, na UERJ, bem como das transformações sofridas pelo programa desta
disciplina em razão da criação, em 1975, da Coordenação de Estudo de Problemas
Brasileiros/CEPB na UERJ. Coordenação esta que, pouco tempo depois de criada, viria a
receber os cursos de Especialização e Mestrado em EPB.

71

72

Para mais detalhes, ver: http://www.sr3.uerj.br/depext/index.htm

Vale destacar que em 1973, Conselho Federal de Educação considerou os serviços prestados pelos estudantes no Projeto
Rondon como créditos em Estudo de Problemas Brasileiros (PARECER Nº 1.293/73 do CFE apud BOLETIM UEG, Out.,
1973, p. 907-910).
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3

EPB NA GRADUAÇÃO

Tendo sido reconstituída a história de formação da disciplina de Educação Moral e
Cívica no Brasil; explicitadas as transformações nos campos político e educacional que
ensejaram mudanças na própria concepção da disciplina de EMC, ao longo do século XX; e
tendo sido mapeada a estrutura acadêmica e administrativa da UERJ; dedicaremos este
capítulo à trajetória da disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ e às mudanças
realizadas em seu programa após a criação da Coordenação de Estudo de Problemas
Brasileiros/CEPB nesta universidade. Interessa aqui discorrer sobre o ensino da disciplina de
Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ, seus objetivos, bem como os programas da
disciplina que orientaram o ensino de EPB nesta universidade, desde quando começou a ser
ministrado na então UEG, em 1971, até o ano de 1988, último ano em que foram oferecidas as
disciplinas de EPB I e EPB II – extintas, formalmente, em abril de 1989.
Será importante para esta tese destacar as instâncias universitárias que se
responsabilizaram pela disciplina de EPB dentro da UERJ, bem como chamar a atenção para
alguns dos agentes mais diretamente envolvidos em sua organização e desenvolvimento,
trabalho que começou a ser deslindado no capítulo anterior e que será aprofundado no
seguinte. Em um segundo momento, este capítulo abarcará também a criação, em 1975, da
Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros/CEPB na UERJ, os objetivos e agentes
envolvidos em sua criação e desenvolvimento. Embora esta Coordenação tenha sido
responsável pelos cursos de Especialização e Mestrado em EPB na UERJ, neste capítulo
focaremos apenas as mudanças ensejadas pela criação desta coordenação sobre o ensino da
disciplina de EPB, nos cursos de graduação. Para melhor organizar esta discussão, este
capítulo será dividido em dois subcapítulos, os quais contarão, para sua elaboração, com a
análise de documentos internos à UERJ, responsáveis pela regulação, normatização e
modificações na estrutura do ensino de EPB e da Coordenação de Estudo de Problemas
Brasileiros.
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3.1

Os primeiros passos de EPB na UERJ

A disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros nasce em setembro de 1969 com a
promulgação do Decreto-Lei nº 869. O referido Decreto-Lei instituiu a obrigatoriedade da
EMC em todos os graus e modalidades de ensino no Brasil, tanto como disciplina quanto
como prática educativa. Menos de dois anos mais tarde, em janeiro de 1971, o Decreto nº
68.065 regulamentou o Decreto de 1969, e no mês seguinte, o Parecer nº 94 do Conselho
Federal de Educação/CFE, normatizou o ensino e o programa da disciplina de EMC/EPB.
Como não poderia deixar de ser, dado o contexto político autoritário que marcava o país
desde 1964, e a obrigatoriedade do ensino da EMC decretada em 1969, as instituições
educacionais brasileiras tiveram de ministrar esta disciplina, fossem elas de nível básico ou
superior, públicas ou privadas. Apesar da obrigatoriedade e do contexto político que não
deixaram muita saída aos recalcitrantes à EMC, existiu grande resistência ao ensino de
EMC/EPB nas instituições de ensino. Esta, no entanto, não foi unânime. Senão muitas, ao
menos algumas instituições de ensino básico e superior mostraram-se afins à adoção da
Educação Moral e Cívica em seu currículo programático, muitas vezes compartilhando da
necessidade moral de sua disseminação para a formação do cidadão brasileiro, patriótico,
devoto das tradições e conhecedor dos problemas nacionais que deveriam ser solucionados
para o desenvolvimento e a segurança do país. Pode-se dizer que a ideologia nacionaldesenvolvimentista e democrático-cristã que constituía a Doutrina de Segurança Nacional, e
que estava impregnada no Estudo de Problemas Brasileiros, não se restringia aos círculos
militares, mas era compartilhada por diversos setores civis da sociedade. Entre eles, as
instituições de ensino do país. Além das afinidades ideológicas que marcaram a relação entre
algumas instituições de ensino e o regime militar, outras instituições preferiram dissimular
tais afinidades, adotando prontamente e sem resistência o ensino da EMC para evitar sanções
por parte do governo, sanções que poderiam vir na forma de jubilações de professores,
presença de interventores nas instituições, limitação do repasse de verbas, etc. Das instituições
de ensino superior que não expressaram resistência ao regime e que demonstraram afinidade
ideológica com o mesmo, a UERJ parece ter assumido um lugar de destaque. Não somente
não resistiu às permanentes projeções que os campos político e militar realizaram sobre ela,
como demonstrou, mediante discursos de suas autoridades e programas de ensino adotados
pela instituição, grande proximidade ideológica com os militares – sobretudo os da linha

106

esguiana. Além do apreço por suas determinações no campo educacional, observou-se
frequente e amistosa interlocução entre autoridades da universidade, do Governo Federal e da
Escola Superior de Guerra.
Respondendo a um jogo de múltiplos fatores e agentes e a uma permanente relação de
cooperação entre civis e militares de dentro e de fora da Universidade 73, a UERJ desenvolveu,
logo que a legislação educacional determinou, um programa para a disciplina de EPB bastante
fiel às determinações legais estabelecidas no Parecer nº 94/71. A caracterização da disciplina
de Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ se beneficiará de uma breve menção ao
programa da disciplina de EPB organizado pelo Conselho Federal de Educação. As diretrizes
criadas para regular o ensino de EPB podem servir de parâmetro para situarmos a disciplina
de EPB desenvolvida na UERJ como parte de um programa nacional para esta área de estudo.
Nacional e, por que não dizer, de Estado, visto estar intimamente relacionado, em seu
conteúdo programático, à Doutrina de Segurança Nacional, que sustentou ideologicamente o
regime militar no país.
O Parecer nº 94/71, determinou que o ensino da EMC, inclusive em sua forma no
ensino superior, EPB, deveria ocorrer sem prejuízo de outras atividades culturais; não exigiria
um professor “designado para assumir sozinho a responsabilidade de ministrar o Estudo de
Problemas Brasileiros”; deveria contar com um coordenador geral, em razão da própria
amplitude da disciplina; e poderia se desenvolver dentro do número de horas que, no
entendimento da instituição de ensino, fosse necessário ao cumprimento do programa
estipulado neste mesmo Parecer. O referido Programa de Estudo de Problemas Brasileiros,
elaborado pelo Conselho Federal de Educação e expresso no Parecer nº 94/71, estabeleceu
seis unidades a partir das quais o ensino de EPB deveria ser desenvolvido, a saber:
Unidade I) Panorama Geral da Realidade Brasileira;
Unidade II) Problemas Morfológicos;
Unidade III) Problemas de Desenvolvimento Econômico;
Unidade IV) Problemas Sócio-Econômicos;
Unidade V) Problemas políticos; e
Unidade VI) Segurança Nacional. (PARECER Nº 94/71 do CFE).

O quadro abaixo apresenta o conteúdo de cada uma das unidades referidas acima, a
saber:

73

Toma-se como premissa, nesta tese, de que essas relações de colaboração entre autoridades civis e militares começaram a
ser tecidas, na UERJ, na segunda metade da década de 60, a partir do desenvolvimento dos Seminários de Educação e
Desenvolvimento, e de Educação e Segurança Nacional, que acabaram resultando na criação do Projeto Rondon. Sobre isto,
trataremos no próximo capítulo.
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Programa de Estudo de Problemas Brasileiros do CFE

I- Panorama
Geral da
Realidade
Brasileira

II-Problemas
Morfológicos

- Características gerais da geopolítica e geoeconomia nacional;
- O homem brasileiro: formação étnica e cultural, traços característicos, pirâmide
etária, situação demográfica;
- As instituições sociais, políticas e econômicas;
- O comportamento social: estratificação, mobilidade e adaptação social, ação
comunitária, ética individual, profissional e social.
- As estruturas econômicas: análise do sistema econômico brasileiro;
- As estruturas sociais;
- As estruturas políticas e as características da democracia no Brasil;
- A estrutura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

- A riqueza nacional do solo, sub-solo e fundo mar. Petróleo e Siderurgia;
- Povoamento e preservação do solo;
- A Amazônia e seus problemas;
- O Nordeste e seus problemas;
- Os transportes e a economia;
- Desenvolvimento agrícola e pecuário. Reforma Agrária;
- Problema Energético;
III-Problemas de
- Desenvolvimento industrial;
Desenvolvimento
- Comércio interno e internacional;
Econômico
- Disparidades regionais e desequilíbrios sócio-econômicos. Organismos regionais;
- O desenvolvimento econômico e a integração econômica setorial e nacional;
- Política monetária, creditícia e fiscal;
- Planejamento Econômico;
- Trabalho e Previdência Social;
- Mercado de capitais.
- Habitação;
- Saúde: prevenção, assistência médica e reabilitação. Saneamento básico e
erradicação das endemias;
- Educação: diagnóstico e soluções;
- Comunicação social e difusão cultural;
IV-Problemas
- A ciência, a tecnologia e seu papel no desenvolvimento;
Sócio-Econômicos
- As artes e sua função cultural;
- Urbanização;
- Empresa – sua função social e sua participação no desenvolvimento;
- As Forças Armadas no processo sócio-econômico do Brasil.

V-Problemas
Políticos

VI-Segurança
Nacional

- Filosofia e Ideologias políticas;
- O Poder Nacional: suas expressões;
- Representação popular;
- Partidos Políticos: organização e funcionamento;
- Evolução Política Nacional;
- Problemas Geopolíticos: a ocupação do solo e os limites territoriais.
- Segurança externa e interna – Responsabilidade do cidadão;
- Guerra Revolucionária;
- As Forças Armadas - Marinha, Exército e Aeronáutica;
- Formulação de uma Doutrina e execução de uma política de segurança nacional –
Conselho Nacional de Segurança – Estado Maior das Forças Armadas – Escola
Superior de Guerra.

Fonte: Parecer nº 94/71 do CFE.
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Em atenção ao Parecer nº 94/71, a UERJ não designou professores específicos para a
ministrar a disciplina de EPB, embora tenha organizado, em 1973, um “corpo especial de
mestres” que ficaria responsável pelo ensino de EPB na universidade; criou, também em
1973, o cargo de coordenador geral de EPB, muito embora, antes desta data, a disciplina
contasse com a coordenação (heterogênea) dos diretores das unidades universitárias da UERJ;
estabeleceu, inicialmente, que o ensino de EPB deveria se desenvolver em um mínino de 45
horas/aula por semestre e, após 1975, em um mínimo de 60 horas/aula, que seriam divididas
em dois semestres, na forma de EPB I e EPB II.
O programa de EPB foi desenvolvido na UERJ em total conformidade com as
determinações do CFE. Desde 1971, quando o ensino de EPB passou a ser ministrado74, a
universidade adotou as mesmas unidades e seus respectivos conteúdos como diretrizes para o
ensino da disciplina. É importante destacar este programa, ainda que sintetizado, porque sua
adequação às diretrizes nacionais para o ensino da disciplina revela não somente a
aquiescência da legislação nacional pela UERJ, mas sugere um comprometimento ideológico
entre as autoridades desta universidade e autoridades nacionais (civis e, sobretudo, militares).
Tal comprometimento ideológico parece ser reforçado a partir de 1975, após a criação da
CEPB e algumas modificações no programa da disciplina de EPB, que foram deixando o
conteúdo programático da disciplina cada vez mais afim aos interesses do campo militar, mais
especificamente aos interesses da Escola Superior de Guerra.
Como pode ser observado no Relatório de Referência de EPB da UERJ (PROCESSO
Nº 681/7275), as unidades contempladas no programa de ensino de EPB para a graduação,
bem como os temas que cada uma delas compreendia, eram as mesmas estabelecidas pelo
Parecer nº 94/71, a saber:
74

Segundo o professor Wilson Choeri, embora a disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros tenha sido implementada na
UERJ em 1971, a universidade já contava, antes desta data, e desde sua fundação em 1950, com o ensino da disciplina de
“Pré-Mobilização”, que apresentaria conteúdo semelhante ao de EPB, e teria sido transformada em “Problemas Brasileiros”
após a “revolução dos militares”. Em entrevista concedida à autora desta tese, o professor informou que a disciplina de Prémobilização foi criada dentro da Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, entre 1939 e 1940, quando o referido
professor ainda era aluno desta instituição, e que era ministrada a todos os alunos desta Faculdade, mesmo após ela ter sido
integrada à UDF, em 1950. Esta disciplina teria tido tal importância que, de acordo com Choeri, ao tomar conhecimento dela,
o General Dutra, então Ministro da Guerra, teria solicitado à Capanema que autorizasse o funcionamento da Faculdade de
Filosofia do Instituto La-Fayette – o que foi feito em 1941, como vimos no capítulo anterior. O objetivo da referida
disciplina, segundo o professor, era “mobilizar a sociedade brasileira para problemas da guerra, para os problemas
econômicos advindos da guerra... como usar o território e como recrutar a juventude, prepará-la para ir para guerra...”. Para
tal, a cadeira de Pré-Mobilização se propunha a discutir “os problemas brasileiros da atualidade”, de modo a mobilizar os
estudantes para tentar resolvê-los (CHOERI, 2012).
75

O Relatório de Referência do Ensino de EPB foi apresentado ao Reitor pela Assessora para Assuntos de Educação da
UERJ, Maria Edmée de Andrade Jacques da Silva, em 14 de março de 1972 e refere-se ao ano letivo de 1971 – ano em que a
disciplina começou a ser ministrada na universidade. O relatório compreende uma série de ofícios, oriundos das faculdades e
institutos da UEG, com a descrição das atividades referentes ao Estudo de Problemas Brasileiros desenvolvidas no ano de
1971.
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I) Panorama Geral da Realidade Brasileira. Esta unidade compreende as características
geopolíticas do país, a formação étnica e cultural do povo brasileiro, suas instituições, bem
como questões relativas à ação do homem na comunidade, à estratificação e à mobilidade
social.
II) A segunda unidade, intitulada Problemas Morfológicos, abarca uma análise sobre as
estruturas sociais, econômicas e políticas do Brasil (o que inclui tratar das características da
democracia no Brasil), sobre a estrutura dos poderes legislativo, executivo e judiciário.
III) A terceira unidade, que diz respeito aos Problemas de Desenvolvimento Econômico,
compreende o estudo de temas como riqueza nacional, povoamento, desenvolvimento
industrial e comercial, disparidades regionais, integração econômica, política monetária,
trabalho, previdência social, mercado de capitais e problemas relativos à Amazônia, ao
Nordeste brasileiro, à reforma agrária, ao transporte e à questão energética.
IV) A unidade relativa aos Problemas Sócio-Econômicos refere-se a questões como
habitação, saúde, saneamento básico, educação, comunicação social, arte, cultura,
urbanização, e, ainda, o papel da ciência, da tecnologia, das empresas e das Forças Armadas
no processo de desenvolvimento socioeconômico no Brasil.
V) Uma quinta unidade, chamada Problemas Políticos, privilegia questões como
filosofia e ideologia políticas, poder nacional, representação popular, partidos políticos,
política econômica, social e externa, e aquelas relativas aos organismos internacionais como
ONU e OEA76, e problemas geopolíticos que incluem ocupação do solo e limites territoriais.
VI) Por fim, a unidade seis, Segurança Nacional, compreende os temas da segurança
nacional interna e externa, da guerra revolucionária, das Forças Armadas e a questão do
“estabelecimento de uma doutrina e formulação de uma política de segurança nacional –
Conselho de Segurança Nacional – Estado Maior das Forças Armadas – Escola Superior de
Guerra” (PROCESSO Nº 681/72).
A título de comparação, e de modo a salientar que não foram todas as instituições que se
adequaram fielmente ao programa do CFE para a disciplina de EPB, podemos destacar que o
programa desta disciplina desenvolvido na UFRJ, ao contrário da UERJ, não incorporou todas
as unidades propostas no Parecer nº 94/71. Em 1971, através da Resolução nº 9 (de 7/7/1971),
o Conselho Universitário da UFRJ aprovou a divisão da disciplina de EPB em dois períodos
(EPB I e EPB II) e explicitou que, no primeiro período, a disciplina deveria contemplar as
unidades I e II do programa estabelecido no Parecer nº 94/71 e, no segundo período, as
76

Organizações das Nações Unidas (ONU) e Organização dos Estados Americanos (OEA).
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unidades III e IV. Salta aos olhos a omissão das unidades V e VI, haja vista que estas
unidades eram justamente aquelas que “tratavam, respectivamente dos ‘Problemas Políticos’ e
da ‘Segurança Nacional’, cujos conteúdos expressavam, incontornavelmente, a doutrina da
Escola Superior de Guerra” (CUNHA, 2012)77. Cabe ressaltar também que o ensino de EPB
sofreu considerável resistência para ser implementado nos cursos de graduação da UFRJ e,
também neste caso, a reação da UFRJ se diferencia da UERJ. Muito embora não se possa
dizer que tenha havido homogeneidade com relação à aceitação da disciplina de EPB na
UERJ, seu ensino não foi alvo de resistência organizada nesta universidade. Pelo menos não é
isso o que demonstram os documentos internos da UERJ. O que se percebe nestes
documentos é uma intensa e permanente relação de colaboração entre as autoridades dos
órgãos superiores e setoriais da UERJ no sentido de adequar o ensino da disciplina aos
parâmetros legais estabelecidos pelo CFE. Mais do que compartilhar ou rechaçar o conteúdo
ou os objetivos contidos no ensino de EPB, as autoridade da UERJ interessavam-se em não se
mostrar em descordo com a legislação nacional para o campo da EMC/EPB. Em um sentido
lato, pode-se dizer que a política educacional desenvolvida pela UERJ era a do consenso, a da
“boa vizinhança”, e raramente a do dissenso ou da resistência. Essa política foi levada a cabo
até o início da década de 80, quando transformações no cenário político interno e externo à
universidade abriram espaço para resistência ao ensino de EPB e ao programa de pósgraduação nesta área.
Preocupado com a adequação do ensino de EPB às determinações do Conselho Federal
de Educação para o campo da EMC, o reitor da UERJ – Oscar Tenório – solicitou à então
Assessoria para Assuntos de Educação da UERJ que organizasse um relatório sucinto sobre o
ensino de EPB nesta universidade. O relatório da Assessora, a professora Maria Edmée de
Andrade Jacques da Silva, foi enviado ao reitor em 14 de março de 1972 e continha
informações detalhadas sobre como a disciplina havia sido ministrada em seu primeiro ano de
vida (1971), nas unidades universitárias da então UEG (PROCESSO Nº 681/72)78.
De modo geral, o relatório informa que no primeiro ano de implementação da disciplina
de EPB na UERJ, seu ensino apresentou-se sob a forma de atividades cívicas desenvolvidas
77

Vale destacar que, se as unidades V e VI do programa de EPB do CFE não fizeram parte do programa da disciplina
ministrado na graduação, na UFRJ, o mesmo não pode ser dito sobre o programa da pós-graduação em EPB desenvolvido
nesta universidade. Os temas das unidades V e VI, particularmente, constituíram as bases doutrinárias do Curso de
Atualização desenvolvido na UFRJ entre os anos de 1971 e 1985 (CUNHA, 2012).
78

Embora o Relatório de Referência de EPB refira-se ao desenvolvimento da disciplina de EPB no ano de 1971, uma série de
cartas e ofícios trocados entre as autoridades da UERJ, bem como entre autoridades da Universidade e do Conselho Federal
de Educação, que datam de 1972 e 1973, foram somados ao Relatório e também integram o Processo nº 681/72. Sendo assim,
o referido processo nos permite acompanhar como foi ministrada a disciplina de EPB em seus três primeiros anos de vida na
UERJ.
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em períodos comemorativos, bem como palestras e conferências ministradas dentro de cada
uma das unidades universitárias, e com base na interpretação que cada uma destas unidades
tinha sobre o programa de ensino de Estudo de Problemas Brasileiros. Nas palavras do
professor Eliezer Schneider, então diretor do Instituto de Psicologia e Comunicação Social da
UERJ, as conferências e palestras ministradas giravam “em torno de temas básicos do
desenvolvimento nacional e seus grandes problemas, de modo a interessar vivamente ao corpo
discente” (OFÍCIO Nº 14/72 apud PROCESSO Nº 681/72). Não obstante o ensino de EPB na
UERJ “girasse em torno” das temáticas propostas no programa desta disciplina, ainda não
havia uniformidade no tratamento dos assuntos ligados ao ensino de Estudo de Problemas
Brasileiros, o que começaria a mudar em 1973 com a criação do cargo de coordenador geral
de EPB e, mais decisivamente, a partir de 1975, com a criação da Coordenação de Estudo de
Problemas Brasileiros/CEPB nesta Universidade.
A aplicação da disciplina de EPB sob a forma de conferências mostrou-se predominante
na UERJ, nos primeiros anos da década de 1970. Vale a pena destacar algumas conferências
realizadas, assim como os nomes dos convidados que ficaram responsáveis por proferi-las,
deste modo chegamos aos “problemas brasileiros” enfocados à época e aos “agentes”
envolvidos com sua problematização, a saber:

- Projeto Rondon e Campus Avançado de Parintins da UEG, proferida pelo professor,
idealizador do Projeto Rondon e primeiro coordenador de EPB da UERJ, Wilson Choeri;
- O Projeto Rondon como Forma de EMC e Fator de Participação da Juventude no
Desenvolvimento Nacional, proferida pelo professor e outrora líder da expedição à
Rondônia, Omir Fontoura;
- Juventude e Participação no Desenvolvimento Brasileiro – O Projeto Rondon, proferida
pelo Major Vicente Leitão da Rocha;
- A EMC e o Problema Ético e Psicológico do Controle Pessoal e Social, proferida pelo
professor Helmuth Kruger;
- Psicologia à Serviço da Educação Moral e Cívica e do Desenvolvimento, proferida pelo
professor Eliezer Schneider, então diretor do Instituto de Psicologia e Comunicação Social;
- Formação Cultural do Povo Brasileiro, proferida pela professora Maria de Lourdes Macedo
Ramalho, que viria a se tornar professora da Coordenação de Estudo de Problemas
Brasileiros da UERJ em 1979;
- Reforma da Educação no Brasil, proferida pela professora Heloísa Maria Cardoso da Silva;
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- Experiências Educacionais, proferida pelo professor e então Secretário Executivo do
Movimento Brasileiro de Alfabetização/MOBRAL, Felipe Spotorno;
- A Ciência, A Tecnologia e seu Papel no Desenvolvimento Brasileiro, proferida pelo
professor e então diretor do Centro de Educação e Humanidades, Arnaldo Niskier79;
- A Universidade Brasileira no Processo do Desenvolvimento, proferida pelo professor e
então diretor da Faculdade de Educação, Altair Gomes;
- Os Poderes do Estado. A Constituição, proferida pelo professor e então Reitor da UEG,
João Lyra Filho;
- Histórico das Idéias Políticas no Brasil, proferida pelo professor e então Vice-Reitor da
UEG, Oscar Accioly Tenório (que viria a ser tornar Reitor da UEG em 1972);
- A Segurança Nacional. A Segurança Interna, proferida pelo professor Miguel Alves de
Lima;
- Objetivos Nacionais, proferida pelo professor Victor Zappi;
- A Doutrina do Caráter Nacional e sua Aplicação no Brasil, proferida pelo professor Eliezer
Schneider, então diretor do Instituto de Psicologia e Comunicação Social;
- As Regiões Brasileiras – Desequilíbrio Sócio-Econômico, proferida pela professora Marita
Silva Pimenta, que também era professora da Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército/ECEME e viria a se tornar mestra em EPB pela UERJ, em 1982;
- Relações entre o Estado e a Empresa, proferida pelo professor e então diretor do Centro de
Ciências Sociais, Caio Tácito (que viria a ser tornar Reitor da UERJ em 1976);
- Papel dos Bancos de Investimento na Economia Nacional, proferida pelo professor
Marcílio Marques Moreira, então diretor do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e
Políticos da UEG;
- Transportes para o Desenvolvimento, proferida pelo professor e Hermínio Augusto Faria
(que viria a ser tornar Professor da Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros da
UERJ em 1976);
- Transamazônica e a Integração Nacional, proferida pelo professor e então diretor do
Instituto de Filosofia e Letras, Niel Aquino Casses;
- O Problemas Siderúrgico Nacional, proferida pelo professor Hugo Segadas Vianna, então
diretor do Instituto de Geociências;
- A Indústria Naval Brasileira, proferida pelo Comandante Sousa Lima;
- A Indústria Automobilística Brasileira, proferida pelo professor Miguel Quintos;
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Arnaldo Niskier esteve entre os conselheiros do CFE que aprovaram o credenciamento do Curso de Mestrado em EPB da
UERJ. Voltaremos a essa questão e ao professor Niskier no sétimo capítulo da tese.
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- Os Direitos da Mulher Brasileira, proferida pelo Dr. Francisco Gurgel do Amaral;
- Formação de Equipe de Saúde, proferida pelo professor e então diretor do Centro
Biomédico, Américo Piquet Carneiro;
A relação de conferências destacada acima é só parte de uma série de conferências que
foram ministradas aos alunos dos cursos de graduação da UERJ no ano de 1971. Cada
instituto deveria oferecer aos alunos uma média de 15 conferências por ano letivo, número
este que variava bastante de uma unidade universitária para outra. O Instituto de Geociências,
por exemplo, relatou ter realizado 22 conferências no ano de 1971, para atender ao conteúdo
básico da disciplina de EPB. Este instituto foi considerado pelo então diretor do Centro de
Tecnologia e Ciências, Arthur Greenhalgh, como a única unidade da então UEG que
efetivamente mantinha o programa da disciplina nos moldes preconizados pelo CFE
(PROCESSO Nº 681/72).
Como pode ser observado acima, as conferências abarcavam os mais variados temas,
que iam do Projeto Rondon ao Direito da Mulher Brasileira, mas, de modo geral,
expressavam sempre conformidade com o programa estabelecido para disciplina de EPB no
Parecer nº 94/71 – que, por sua vez, era bastante amplo80. Apesar da variedade de temas que
compreendiam os “problemas brasileiros”, nota-se, tanto no primeiro ano de desenvolvimento
da disciplina quanto nos demais, uma preponderância de temas relacionados ao
desenvolvimento, integração e segurança nacionais, bem como à formação moral e
participação da juventude no desenvolvimento nacional. O fato da disciplina de Estudo de
Problemas Brasileiros na UERJ – inclusive sob a forma de conferências – se concentrar nestes
temas específicos indica sua afinidade com o programa nacional para a disciplina e, de modo
mais amplo, seu compartilhamento das preocupações e objetivos nacionais contidos na DSN,
quais sejam: fomentar o desenvolvimento, garantir a segurança nacional e exercer controle
moral e social sobre a juventude.
Os responsáveis pelas conferências realizavam suas apresentações em várias unidades,
ou pertenciam aos órgãos superiores e setoriais da universidade, viriam a integrá-los
posteriormente, ou eram convidados considerados especialistas nos temas proferidos. Dentre
esses, estavam alguns militares, os quais, em sua maioria, já haviam feito algum curso de
formação na Escola Superior de Guerra. A maior parte dos conferencistas citados
anteriormente foi responsável por outras conferências e palestras na UERJ, além das citadas,
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Tal multiplicidade das temáticas que integram os problemas brasileiros é observada também nos temas das dissertações de
mestrado em EPB apresentadas à Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros da UERJ. A listagem completa das
dissertações defendidas pelo programa de EPB pode ser vista no Anexo C, ao final da tese.
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abordando os mais variados temas. Dentre os conferencistas citados no Processo nº 681/72,
uma se tornou professora do curso de pós-graduação em EPB da UERJ, e a outra, aluna do
mesmo curso, titulou-se como Mestre em EPB por esta universidade. São elas,
respectivamente, Maria de Lourdes Macedo Ramalho e Marita Silva Pimenta.
As conferências ministradas para atender a obrigatoriedade de implementação da
disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ eram oferecidas aos alunos da última
série dos cursos de graduação. Duravam em torno de 90 minutos e sempre abriam espaço para
debates ao final das mesmas. Na avaliação de Antônio Estevam de Lima Sobrinho, diretor da
Faculdade de Ciências Econômicas, tinham como objetivo “preparar o estudante para o
trabalho e o ‘exercício das atividades cívicas, com fundamento na moral, no patriotismo e na
ação construtiva voltada ao bem comum’” (OFÍCIO Nº 54/72 apud PROCESSO Nº 681/72).
As atividades cívicas também compunham o ensino de Estudo de Problemas Brasileiros
na UERJ. E eram desenvolvidas durante períodos marcantes da história do país e/ou da
universidade, em datas comemorativas como a independência do país ou a proclamação da
república, a inauguração de algum núcleo ou nova unidade dentro da universidade, etc. As
comemorações cívicas compreendiam também o culto a personalidades nacionais, dentre os
quais podemos dar como exemplo, Santos Dumont, que foi um dos homenageados na UERJ,
em 1973, em razão do centenário de seu nascimento.
Em 1971, em festejo à Semana da Pátria, por exemplo, a Faculdade de Ciências
Econômicas hasteou a bandeira ao som do hino nacional, promovendo conferências
ministradas por professores e militares, como foi o caso de “Brasil, País do Presente”,
proferida pelo General Anápio Gomes e “Aspectos Econômicos da Independência”
pronunciada pelo professor Lauryston Gomes Pereira Guerra81 (OFÍCIO Nº 54/72 apud
PROCESSO Nº 681/72). A análise de Boletins UEG/UERJ nos permite afirmar que
comemorações cívicas como estas referidas acima, foram desenvolvidas na UERJ, com
regularidade, ao longo da década de 1970 e início da década de 1980.
Embora o ensino de EPB na UERJ, em seus primeiros anos, não tenha sido ministrado
de maneira uniforme em todas as suas unidades universitárias – o que nos impede de falar em
uma disciplina propriamente dita –, não foram poucas as demandas internas pela maior
81

O professor Lauryston Gomes Pereira Guerra era diplomado da ESG, tendo se formado em 1987 no Curso de Altos
Estudos de Política e Estratégia (CAEPE). Em 20/7/94 foi agraciado pela ESG com a Medalha do Mérito Marechal Cordeiro
de Farias, destinada a recompensar bons serviços militares. Vale mencionar que o professor foi candidato à vice-reitor na
chapa de Charley Fayal de Lyra. Embora Fayal tenha sido o escolhido de Brizola para assumir a reitoria, o mesmo não
ocorreu com Lauryston Guerra. Faremos menção ao professor no capítulo 6 da tese.
Fontes: http://www.esg.br/wordpress/a-esg/diplomados-da-esg/turma-de-1987/ e
http://www.esg.br/uploads/2010/01/ano_medalha.pdf (acessadas em 17/01/12).
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uniformização e normatização da disciplina de EPB dentro da UERJ. E isso por algumas
razões que abordaremos agora.
Pode-se observar através da troca de ofícios entre diretores de institutos e faculdades e
os órgãos superiores da universidade que os primeiros vinham requisitando ao Reitor – às
vezes diretamente, outras através da Assessora para Assuntos de Educação – que a disciplina
de Estudo de Problemas Brasileiros fosse centralizada em uma mesma unidade universitária,
haja vista as dificuldades que as mesmas enfrentavam para organizar e selecionar as
conferências e os conferencistas. Se por um lado, a uniformização da disciplina tornaria o
ensino de EPB na UERJ mais fidedigno ao programa nacional, por outro, a demanda pela
uniformização e centralização do ensino de EPB em uma unidade sugeria também o interesse
dos diretores dos órgãos setoriais e das unidades universitárias em diminuir suas
responsabilidades sobre tal ensino. O reitor Oscar Tenório, por seu turno, não hesitava, em
seus discursos, e em ofícios trocados com outras autoridades da universidade, em ratificar a
importância da disciplina e a “urgência de sua implantação”. Alertava também para a
necessidade de sua maior organização e uniformidade, de modo a tornar o ensino consoante
com as determinações legais para o campo da EMC. Ao colaborar com o governo federal na
socialização de disciplina tão cara aos militares, infere-se que a UERJ contaria com maior
apoio do governo e dos militares, o que se expressaria na ausência de interventores na
universidade; em apoio para construção de seu campus; e em maior autonomia, quando
comparada à instituições que resistiam ao ensino de EPB e ao regime dos militares. No que
diz respeito à preocupação do reitor com a uniformização do ensino de EPB na UERJ,
tomamos como exemplo um ofício enviado por Oscar Tenório ao diretor do Centro de
Ciências Sociais/CCS, onde afirma que
[...] o ensino da disciplina ‘EPB’ tem apresentado algumas dificuldades, divergindo os
intérpretes a respeito dos textos legais específicos. Não se tem observado uniformidade no
tratamento do assunto, sobretudo porque algumas unidades universitárias consagram uma
orientação própria, sem audiência dos órgãos competentes. (OFÍCIO datado de 01/02/73 apud
PROCESSO Nº 681/72).

Diante deste quadro, o reitor foi assertivo:
Evidentemente, as diretrizes para o ensino da disciplina Problemas Brasileiros é da
competência originária do CSEP. Por outro lado, consoante o art. 10 [do Regimento Geral da
UERJ], os Centros Setoriais são órgãos de coordenação das unidades afins, para promover a
integração de suas atividades. Na confrontação dos dispositivos do Regimento Geral temos de
admitir a hierarquia deles, competindo ao CSEP aprovar normas que serão aplicadas,em
certos casos, pelos Centros Setoriais. No sentido, entretanto, de oferecer ao referido Conselho
um anteprojeto sobre o ensino da disciplina referida, torna-se útil a audiência das unidades da
UEG, colhendo-se a experiência realizada e as sugestões para o aperfeiçoamento do ensino,
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cabendo ao diretor de cada Centro Setorial coordenar os dados a serem solicitados pelas
unidades afins. Com os relatórios dos diretores dos quatro Centros Setoriais, far-se-á um
estudo crítico-comparativo para apresentação ao CSEP, mediante mensagem. (OFÍCIO datado
de 01/02/73 apud PROCESSO Nº 681/72).

Fica explícito que, embora fosse de competência do Conselho Superior de Ensino e
Pesquisa/CSEP da UERJ aprovar as diretrizes para o ensino da disciplina de Estudo de
Problemas Brasileiros, cabia aos Centros Setoriais/CS promover a integração de suas
atividades no campo da EMC, aplicando as diretrizes estabelecidas pelo CSEP. Ou seja, para
que o ensino da disciplina de EPB atendesse às determinações do Conselho Federal de
Educação era preciso não somente a aprovação do programa da disciplina pelo CSEP, mas a
aplicação uniforme deste programa pelas várias unidades universitárias da UERJ. Para tal,
faziam-se necessárias a colaboração dos Centros Setoriais e a criação do cargo de
coordenador geral para disciplina, que pudesse atuar diretamente com os diretores dos CSs
para o aperfeiçoamento do ensino de EPB na universidade.
O conteúdo deste ofício foi também encaminhado, neste mesmo mês (em fevereiro de
1973), aos diretores dos demais centros setoriais da UERJ. E todos os diretores receberam
igual recomendação do reitor: a de que enviassem ao CSEP um anteprojeto sobre o ensino de
EPB na UERJ, destacando a experiência realizada em cada uma de suas unidades
universitárias, e oferecendo sugestões para o aperfeiçoamento do ensino de EPB.
Em resposta ao pronunciamento de Oscar Tenório, os diretores dos centros setoriais
enviaram ofícios ao reitor manifestando suas dificuldades e dando sugestões para o
aperfeiçoamento do ensino de EPB na UERJ. Tomaremos como exemplo os ofícios enviados
pelos diretores dos Centros Biomédico/CBI e de Educação e Humanidades/CEH, os
professores Américo Piquet Carneiro e Arnaldo Niskier, respectivamente, pois elucidam bem
as maiores dificuldades e sugestões em voga.
O diretor do CBI, Américo Piquet Carneiro, inicia seu pronunciamento ao reitor
afirmando que, em atenção às suas recomendações, “as Unidades do Centro Biomédico
reuniram-se para estudar a questão da disciplina EPB”. Nesta reunião,
[...] os diretores manifestaram a dificuldade que constitui para cada Unidade conseguir
pessoas com bastante autoridade e conhecimento para realizarem 15 conferências no correr do
ano, bem como adaptarem os horários convenientes para cada Curso. (OFÍCIO Nº 33, de
18/04/73 apud PROCESSO Nº 681/72).

Deste modo, destaca que
[...] foi expressão unânime dos diretores de Unidades do Centro Biomédico sugerir à Vossa
Magnificência que fosse realizado um Curso de Problemas Brasileiros no Pavilhão Aroldo
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Lisboa da Cunha, em diferentes horários que permitissem a qualquer Unidade da UEG enviar
seus alunos para obterem os créditos necessários à disciplina [...]. Dessa maneira entendem os
diretores que ficariam as Unidades aliviadas do difícil encargo de convidar pessoalmente os
conferencistas especializados no assunto, tarefa mais condizente com a Sub-Reitoria para
Assuntos de Planejamento e Coordenação Executiva da UEG. (OFÍCIO Nº 33, de 18/04/73
apud PROCESSO Nº 681/72).

O diretor do CEH, Arnaldo Niskier, por sua vez, ao responder o ofício de Oscar
Tenório, sugeriu algumas providências que, em sua opinião, poderiam dinamizar o ensino de
EPB na UERJ, o que, por sua vez, aumentaria os benefícios auferidos pelos alunos. Em
primeiro lugar, Niskier sugeriu que a disciplina de EPB fosse “dada em cerca de 60h/aula
anuais, sendo obrigatória para todas as séries. As 60h/aula seriam divididas em dois períodos
de 30h/aula por semestre”

82

. As seis unidades que constituem o programa da disciplina

deveriam também ser divididas para compor o ensino da disciplina de EPB durante os dois
períodos em que fosse ministrada. As aulas deveriam ser “dadas por especialistas de dentro ou
de fora da UEG, sendo excelente pretexto para trazer à Universidade uma série de
personalidades eminentes”. Por fim, o diretor do CEH considera, “por uma questão de
princípios” e de “bom alvitre remunerar essas aulas/conferências, mesmo que seja de maneira
simbólica” (PROCESSO Nº 681/72).
A questão da divisão da disciplina de EPB em dois períodos distintos já havia sido
demandada por outro professor, meses antes, em ofício enviado à Assessora para Assuntos
Educacionais. A justificativa para a adoção da disciplina de EPB em duas etapas era a de que,
desta forma, poder-se-ia melhor contemplar o programa da disciplina, proposto pela
legislação que a normatizou, e melhor desenvolvê-lo. Curiosamente, e a título de comparação,
já em 1971, a UFRJ adotou esta forma de aplicação do ensino de EPB, em dois períodos, mas
isso não significou a contemplação do programa elaborado pelo CFE para a disciplina de
EPB. Como vimos anteriormente, as disciplinas de EPB I e EPB II na UFRJ só integraram
quatro das seis unidades estabelecidas no Parecer nº 94/71.
Na UERJ, acreditava-se que a divisão da disciplina de EPB em dois períodos
dinamizaria seu ensino e otimizaria as chances de contemplação do programa estabelecido
pelo Conselho Federal de Educação. Segundo o professor Hermínio Augusto Faria, então
Diretor da Faculdade de Administração e Finanças, e que viria a ser tornar professor da CEPB
em 1976, a disciplina de EPB deveria ser adotada
[...] em duas etapas, ou seja, EPB I a ser ministrado no 4º período e EPB II a ser ministrado no
8º período. Passariam assim a constituir duas disciplinas (de um semestre cada) sujeitas à
82

Esta sugestão de dividir o ensino de EPB em dois semestres, perfazendo 30 horas/aula em cada um deles só entrou em
vigor em 1975, após a organização do 1º Programa da disciplina de EPB criado pela Coordenação de Estudo de Problemas
Brasileiros/CEPB.
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aferição dentro dos intentos gerais da UEG, com um professor responsável ou mesmo titular
da disciplina, e computar-se-ía três créditos a cada. (OFÍCIO Nº 41, de 06/02/72 apud
PROCESSO Nº 681/72).

Se nos dois primeiros anos de implementação da disciplina, predominou a forma
descentralizada e sem uniformidade, a partir de meados de 1973, EPB ganhou definições mais
claras e, ao final do ano, um coordenador. Em outras palavras, as demandas por uniformizar e
centralizar o ensino de EPB nas mãos de um coordenador responsável por todos os assuntos
ligados à “montagem” e ministração de EPB na UERJ foram prontamente atendidas pelo
CSEP, através da Deliberação nº 12, aprovada em 23 de julho de 1973.
Antes de abordarmos a Deliberação nº 12/73 – que estabeleceu um programa para o
ensino de EPB na UERJ – vale a pena chamar a atenção para o ofício nº 10/73 enviado ao
reitor pelo professor Hugo Segadas Vianna, diretor do Instituto de Geociências (subordinado
ao Centro de Tecnologia e Ciências da UERJ). Além de ter apresentado ao reitor um quadro
de dificuldades e sugestões relativas ao ensino de EPB na UERJ, bastante semelhante àquele
mencionado anteriormente pelos diretores do Centro Biológico e do Centro de Educação e
Humanidades, Hugo Segadas apresenta informações sugestivas neste ofício que interessam de
perto este estudo. Ao tratar do programa de EPB que orienta o ensino da disciplina na UERJ,
o referido diretor faz referência ao Parecer nº 94/71. No entanto, ao destacar o conteúdo deste
programa em seu ofício, Hugo Segadas cita não o programa de EPB traçado pelo Conselho
Federal de Educação, mas um programa diferente, com unidades semelhantes ao programa
desenvolvido no Curso Superior de Guerra/CSG da ESG. São seis as unidades destacadas
pelo diretor do Instituto de Geociências como integrantes do programa do CFE, quais sejam:
Unidade I) Introdução Doutrinária;
Unidade II) Campo Psicossocial;
Unidade III) Campo Político;
Unidade IV) Campo Econômico;
Unidade V) Campo Técnico-Científico;
Unidade VI) Campo Militar (OFÍCIO Nº 10, de 10/07/73).

As unidades que, de fato, compreendiam o programa da disciplina de EPB, determinado
pelo Parecer nº 94/71 eram:
Unidade I) Panorama Geral da Realidade Brasileira;
Unidade II) Problemas Morfológicos;
Unidade III) Problemas de Desenvolvimento Econômico;
Unidade IV) Problemas Sócio-Econômicos;
Unidade V) Problemas políticos; e
Unidade VI) Segurança Nacional. (PARECER Nº 94/71 do CFE).
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No que tange ao programa do Curso Superior de Guerra da ESG, observa-se que no 2º
semestre de 1972, o CSG compreendia cinco unidades, sendo elas:
Unidade I) Assuntos Políticos;
Unidade II) Assuntos Econômicos;
Unidade III) Assuntos Psicossociais;
Unidade IV) Assuntos Militares;
Unidade V) Generalidades. (ESG, Programa do 2º Período do ano letivo de 1972).

Em 1973, ano em que o referido ofício do professor Hugo Segadas Vianna foi enviado
ao reitor Oscar Tenório, a estrutura do CSG da ESG havia sido reformulada. O programa
passou a ser dividido segundo o período de desenvolvimento do Curso. Desenvolvido em três
períodos o curso passaria a compreender, respectivamente, questões relacionadas à Doutrina
da ESG, questões relativas à Conjuntura, e assuntos referentes à Aplicação dos ensinamentos
trabalhados nos períodos anteriores. Muito embora a estrutura organizacional do CSG tenha
sofrido modificações – que começaram a ser gestadas a partir de fevereiro de 1972 quando o
General João Bina Machado assumiu o cargo de comandante da ESG – o conteúdo do CSG
permaneceu focado em quatro grandes campos/áreas de estudo: político, econômico,
psicossocial e militar (ESG, Currículo dos Cursos, 1973). Curiosamente, neste mesmo ano, o
General Bina Machado, na condição de Comandante da ESG, enviou ao CFE pedido de
credenciamento de um curso de Mestrado em EPB (a ser) realizado na ESG, sobre o qual
trataremos no próximo capítulo. O referido curso compreendia as mesmas quatro unidades
que integravam o CSG – também chamadas de campos ou áreas de concentração – referidas,
equivocadamente, por Hugo Segadas Vianna como pertencendo ao programa de EPB do CFE.
Um misto do programa de EPB do CFE com o programa do CSG da ESG poderá ser
visto nos dois programas da disciplina de EPB criados pela Coordenação de Estudo de
Problemas Brasileiros da UERJ: o primeiro, logo que a Coordenação foi criada, em 1975, e o
segundo no início da década de 1980. A referida coordenação foi criada e dirigida pelo excomandante da ESG, o General Bina Machado. O quinto capítulo desta tese tratará dos
programas que orientaram os cursos de Especialização e Mestrado em EPB desenvolvidos na
UERJ. Será possível notar, de forma mais clara, a afinidades entre o conteúdo programático
dos cursos de EPB da UERJ e do Curso Superior de Guerra da ESG.
O Instituto de Geociências, em 1971, foi a unidade universitária que mais realizou
conferências no campo do EPB (22 conferências) dentro da UERJ, sendo considerado pelo
professor Arthur Greenhalgh, então diretor do CTC – a que estava subordinado o referido
Instituto – a única unidade da então UEG que efetivamente mantinha o programa da disciplina

120

nos moldes preconizados pelo CFE (PROCESSO Nº 681/72). É interessante associar esta
afirmação de Arthur Greenhalgh ao equívoco de Hugo Segadas Vianna, diretor do Instituto de
Geociências, no que se refere ao programa que informa o ensino de EPB na UERJ. Isso
porque a única unidade que efetivamente mantinha o ensino de EPB nos moldes do programa
estabelecido pelo CFE, em verdade, estava, de alguma maneira, informada ou influenciada
pelo programa de um curso desenvolvido na Escola Superior de Guerra. É fato que, guardadas
as devidas diferenças, ambos os programas, da ESG e do CFE, possuíam um denominador
comum, a Doutrina de Segurança Nacional, que informava sua organização. O diferencial da
UERJ, em comparação a outras instituições de ensino superior que também foram obrigadas a
ministrar a disciplina de EPB em seus cursos de graduação, está precisamente no grau de
compartilhamento desta instituição com os valores difundidos pela Doutrina de Segurança
Nacional e, de modo mais amplo, pela ideologia que orientava o regime dos militares. Esse
compartilhamento permitiu ao diretor do Instituto de Geociências confundir o conteúdo de um
programa do CFE com o de um programa da ESG. Como foi mencionado, alguns anos mais
tarde, os programas da ESG e do CFE seriam devidamente misturados, dando vida a novos
programas para guiar o ensino de EPB na graduação, e para orientar os cursos de pósgraduação em EPB desenvolvidos na UERJ. Trataremos do Curso Superior de Guerra e da
relação entre os programas de EPB da UERJ e do CSG da ESG nos próximos capítulos.
A Deliberação nº 12, aprovada pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da UERJ
em 23 de julho de 1973, foi responsável pela criação do cargo de coordenador do ensino de
EPB da universidade, bem como pela criação de um programa para orientar o
desenvolvimento deste ensino na UERJ83.
Pode-se dizer que, em resposta a demandas internas de autoridades da UERJ, e também
a exigências do Conselho Federal de Educação, o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da
UERJ dispôs sobre o ensino de EPB na Universidade e, ao fazê-lo, determinou que “a
disciplina EPB será incluída obrigatoriamente nos currículos das diferentes unidades
universitárias no 4º período dos cursos, quer os de duração plena, quer os de graduação”,
tendo carga horária mínima de 45 horas/aula84. Além disso, o ensino de EPB na graduação
83

Para dispor sobre o ensino de EPB na então UEG, a Deliberação nº 12 tomou como base os seguintes documentos: o
Decreto-Lei nº 869/69; o Decreto-Lei nº 68.065/71; os Pareceres nº 101/70, 66/71, 94/71 e 554/72 do CFE, sobre o ensino da
disciplina de EMC; o Ato Executivo nº 341 de 8/2/71 que estabeleceu normas para o ensino da disciplina de EPB na UERJ,
no ano letivo de 1971; e o Processo nº 681/72 que referente ao relatório da professora Maria Edmée Silva, Assessora para
Assuntos de Educação, sobre o ensino de EPB na UERJ, no ano de 1971 (DELIBERAÇÃO Nº 12/73).
84

Não obstante as demandas por aumento de carga horária e divisão da disciplina de EPB em duas etapas, o Estudo de
Problemas Brasileiros permaneceu, até o ano de 1975, sendo ministrado em um período apenas, na forma de uma disciplina
apenas e compreendendo carga horária de 45horas-aula, como determinou a Deliberação nº 12/73.
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passa também a contar com um coordenador próprio, sendo designado para esta função o SubReitor para Assuntos de Planejamento e Coordenação Executiva (DELIBERAÇÃO Nº 12/73).
Quando começou a ser ministrada na UERJ, em 1971, a disciplina de Estudo de
Problemas Brasileiros encontrava-se, formalmente, sob a responsabilidade do Departamento
de Educação e Cultura/DEC (ATO EXECUTIVO Nº 341 de 08/02/71). Na prática, a
disciplina era coordenada de forma heterogênea pelos diretores de cada uma das unidades
universitárias da UERJ. Com a aprovação da Deliberação nº 12, em 1973, o ensino de EPB
nos cursos de graduação passou à responsabilidade da Sub-Reitoria para Assuntos de
Planejamento e Coordenação Executiva, tendo como seu coordenador o Sub-Reitor deste
órgão – o professor Wilson Choeri. Como nos mostra o artigo 3º da referida Deliberação:
O Coordenador Geral, responsável pelo ensino da disciplina de EPB na UEG, será o SubReitor de Planejamento e Coordenação Executiva, que presidirá um colegiado formado pelos
Coordenadores dos Centros Setoriais. Cada Diretor de Centro Setorial, ouvidos os Diretores
de Unidades, designará um professor para coordenar no âmbito do Centro as atividades
programadas, bem como colaborar estreitamente com a Coordenação Geral...
(DELIBERAÇÃO Nº 12/73).

Caberia aos coordenadores dos CSs a tarefa de indicar os nomes dos professores que
integrariam o Corpo Especial de Mestres para ministrar a disciplina de Estudo de Problemas
Brasileiros. O coordenador geral submeteria os nomes ao reitor; proporia ao reitor a
remuneração para os professores que compusessem o corpo especial de mestres, bem como os
professores convidados; seria responsável pelo convite aos especialistas externos ao quadro
do magistério da UERJ para ministrar a disciplina; aprovaria o calendário da disciplina, os
temas das palestras/conferências; encaminharia ao reitor um relatório minucioso do ensino de
EPB, ao final de cada curso, etc. (DELIBERAÇÃO Nº 12, Art. 3º).
O programa aprovado na Deliberação nº 12, a ser desenvolvido pelos professores da
disciplina de EPB, permaneceu em total convergência com as diretrizes do Parecer nº 94/71,
sendo os temas propostos os mesmos que já vinham orientando os ciclos de conferências que
caracterizou o ensino da disciplina em seus primeiros anos de vida, a saber:
-

Características gerais da geopolítica e da geoeconomia nacional;
O homem brasileiro: formação étnica e cultural, traços característicos, pirâmide etária, situação demográfica;
A estrutura dos poderes executivo, legislativo e judiciário;
A riqueza nacional do solo, subsolo, fundo do mar, petróleo e siderurgia;
A Amazônia e seus problemas;
O Nordeste e seus problemas;
Os transportes e a economia;
Trabalho e Previdência Social;
Mercado de Capitais;
Saúde: prevenção, assistência médica e reabilitação. Saneamento básico e erradicação de endemias;
Educação: diagnósticos e soluções;
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-

A Ciência, a Tecnologia e o seu papel no desenvolvimento;
Política Externa;
Formulação de uma doutrina e execução de uma política de Segurança Nacional. (DELIBERAÇÃO Nº 12/73).

O fato de criar o programa de ensino para a disciplina de Estudo de Problemas
Brasileiros à imagem e semelhança daquele sugerido pelo CFE, e de tê-lo desenvolvido tão
logo a legislação nacional para campo da EMC o recomendou, conferiu à UERJ, uma certa
posição confortável perante o Conselho Federal de Educação, ou, mais especificamente,
frente à Comissão Nacional de Moral e Civismo/CNMC e à Comissão Especial de Educação
Moral e Cívica/CEEMC, ambas pertencentes aos quadros do CFE. A afinidade entre UERJ e
CFE, no que respeita ao campo da EMC, pode ser vista em uma série de ofícios trocados entre
autoridades da universidade e aquelas pertencentes aos quadros do CFE. Do lado do governo,
observa-se tentativa de controle sobre o desenvolvimento do ensino de EPB, tanto sob a
forma de disciplina quando de prática educativa; pelo lado da universidade, nota-se sempre o
relato de atividades relacionadas com as diretrizes nacionais para o campo da EMC. Pode-se
observar em muitos dos ofícios enviados pela UERJ certo teor elogioso para com os (nobres)
objetivos envolvidos no ensino do Estudo de Problemas Brasileiros, e também certo regozijo
por ministrá-lo segundo as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação.
Podemos tomar como exemplo, uma troca de ofícios ocorrida poucos meses depois da
aprovação da Deliberação nº 12/73, entre o reitor Oscar Tenório e o então presidente da
Comissão Especial de EMC do CFE (CEEMC), Tarcísio Meirelles Padilha. Em outubro de
1973, Tarcísio Padilha solicitou à UERJ informações sobre “as providências tomadas no
sentido da implementação da EMC como disciplina e prática educativa” na universidade
(MEC, Ofício nº 04848, de 19/10/73 apud PROCESSO Nº 681/72). E em dezembro deste
mesmo ano, o então reitor da UERJ, Oscar Tenório, respondeu à CEEMC informando que “a
elaboração do programa da disciplina ‘EPB’, bem como a organização do pessoal docente
capaz de ministrá-la obedeceram às normas preconizadas no Parecer nº 94/71 desse
Conselho”, o que poderia ser evidenciado mediante apreciação da Deliberação nº 12 aprovada
recentemente pela Universidade. Além disso, o reitor ressaltou que “tem participado
intensamente a UEG de todas as comemorações cívicas, em especial neste ano, das relativas
ao centenário do nascimento de Santos Dumont, cumprindo, dessa forma, a obrigação legal da
EMC como prática educativa”. Ao final de sua resposta à Tarcício Padilha, Oscar Tenório
atesta conformidade com as proposições do CFE para o ensino de EPB, e torna explícito um
dos caros objetivos da referida disciplina, ao afirmar que
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[...] as diretrizes ditadas por esse Conselho [Federal de Educação], quanto à programação da
disciplina em foco, parecem atender aos objetivos visados, ou seja, à formação consciente e
aprimoramento dos valores morais da futura elite intelectual brasileira. (OFÍCIO nº 611, de
6/12/73 apud PROCESSO Nº 681/72).

A UERJ foi além da ministração de EPB em seus cursos de graduação e criou uma bem
estruturada Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros. Além de reformular o programa
de ensino da disciplina de EPB na universidade, a CEPB abrigou dois cursos de pósgraduação em EPB, uma Especialização e um Mestrado, cujos objetivos e programas
explicitavam, de modo claro, interesses do campo militar, mais especificamente, da Escola
Superior de Guerra. Os referidos cursos visavam contribuir para a formação da elite
intelectual brasileira; cuidar para que seus valores morais – cristãos – fossem conservados;
colaborar para a formação de professores para atuar no campo da EMC nas instituições de
ensino brasileiras, conforme determinações do próprio Parecer nº 94/71; e estreitar as relações
de colaboração entre a UERJ e o governo federal. Mas antes de nos atermos à pós-graduação
em EPB desenvolvida na UERJ e sua relação com a ESG, trataremos da Coordenação de
Estudo de Problemas Brasileiros e das mudanças promovidas no programa da disciplina de
EPB na UERJ, em razão de sua criação.

3.2

Mudanças no front: a criação da CEPB e o novo programa da disciplina

Em 1975 foi criada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, através da Resolução
nº 443/7585, a Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros/CEPB. Criada, tecnicamente,
para “atender à supervisão, à coordenação e à execução das atividades relativas ao ensino da
disciplina [Estudo de Problemas Brasileiros] em harmonia com o Sub-Reitor para Assuntos
do Ensino de Graduação” (RESOLUÇÃO Nº 443/75, Art. 2º), a CEPB acabou se tornando a
instância86 responsável também pelo Curso de Aperfeiçoamento e Especialização em EPB.
Posteriormente, responsabilizou-se pelo único curso de Mestrado em EPB desenvolvido em
uma universidade brasileira, nesta área.
85

Resolução promulgada em 1º de abril de 1975, pelo Reitor Oscar Tenório, cujo mandato acompanhou o desenvolvimento
da disciplina de EPB na UERJ, bem como a criação da CEPB.
86

A CEPB não era uma unidade universitária, haja vista que não estava submetida a nenhum Centro Setorial da UERJ (como
os Institutos e Faculdades, por exemplo). Entretanto, tinha status de uma unidade, quiçá, um status maior do que aquele
fruído pelas unidades universitárias efetivas. Este status de unidade será questionado pela conselheira do CSEP, Maria
Terezinha do Prado Valladares, em 1986, ao chamar a atenção para a “hipertrofia” da Coordenação de EPB. Sobre o parecer
da conselheira trataremos no sétimo e último capítulo da tese.
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Além de abrigar os referidos cursos de pós-graduação em EPB e passar a gerir as
atividades relacionadas à disciplina de EPB nos cursos de graduação da UERJ, a CEPB se
mostrou palco para o fortalecimento de relações de colaboração entre atores civis e militares
dentro da UERJ. As conexões vinham sendo gestadas desde meados dos anos 60, com o
desenvolvimento dos Seminários de Educação e Desenvolvimento, e de Educação e
Segurança Nacional. Foram tais relações de colaboração que constituíram a razão da criação
desta Coordenação, do surgimento de um curso de Mestrado em EPB e do fato desta pósgraduação ter se desenvolvido por mais de uma década dentro da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro.
Desde sua criação, a Coordenação de EPB ficou “diretamente vinculada ao reitor”,
tendo seu coordenador geral cargo equivalente ao de um diretor de departamento da estrutura
administrativa da universidade (RESOLUÇÃO Nº 443/75). A primeira incumbência do
coordenador geral ficou estabelecida na própria Resolução nº 443/75, segundo a qual o
referido coordenador deveria, em um prazo de 30 dias, enviar ao reitor uma proposta de
“organização da Coordenação e [de] atualização das normas relativas ao ensino da disciplina”
de EPB (Art. 3º). Enquanto esta proposta não fosse enviada e devidamente aprovada pelo
Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, a CEPB e a disciplina de EPB seriam regidas pela já
mencionada Deliberação nº 12/73, que dispôs sobre o ensino de EPB na então UEG.
Por ser diretamente vinculada ao reitor da universidade, as atribuições desta
Coordenação eram definidas pelo próprio reitor, através de Atos Executivos. Também
definida pelo reitor foi a própria escolha do General João Bina Machado para criar e
coordenar a CEPB, muito embora a ideia de convidá-lo tenha partido do então Sub-Reitor
para Assuntos de Planejamento e Coordenação Executiva, Wilson Choeri87. Sobre as redes de
colaboração que motivaram o convite deste general para organizar o ensino de EPB na
graduação e pós-graduação na UERJ, trataremos no próximo capítulo.
Pouco mais de dois meses após a aprovação da Resolução nº 443/75, e em resposta às
suas determinações, o coordenador geral da CEPB, o General Bina Machado, encaminhou ao
reitor um ofício comunicando o envio da “proposta de atualização das normas relativas ao
ensino da disciplina ‘EPB’ em substituição as da Deliberação nº 12/73” (CEPB, Ofício nº
CEPB/1/75 apud PROCESSO Nº 681/72). A proposta de atualização consistia, em verdade,
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Ainda que o convite formal tenha partido do reitor, a ideia de convidar o general Bina Machado para criar e coordenar a
CEPB partiu do professor Wilson Choeri, à época Sub-Reitor para Assuntos de Planejamento e Coordenação Executiva e
então responsável pela coordenação geral de EPB na UERJ (CHOERI, 2012).
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em um novo projeto de deliberação, a ser submetido ao CSEP, com vistas a substituir a
Deliberação nº 12/73 do CSEP, que até então regulava o ensino de EPB na UERJ.
A proposta de atualização culminou no primeiro programa da disciplina de EPB criado
pela CEPB. Embora o novo programa criado pelo General Bina Machado só tenha sido
formalmente aprovado em 06 de setembro de 1976, pela Deliberação nº 21 do CSEP, entrou
em vigor pouco tempo depois de sua elaboração, já no segundo semestre de 1975.
O ofício nº CEPB/1/75 (enviado por Bina Machado ao reitor Oscar Tenório, com o
projeto de atualização das normas de EPB), e o Programa da Disciplina de EPB (criado por
Bina Machado e encaminhado ao reitor, em 11/08/75, pelo Sub-Reitor para Assuntos de
Ensino de Graduação, Fernando Sgarbi de Lima), provocaram algumas mudanças no ensino
de EPB na UERJ, a partir de agosto de 1975.
a) a disciplina de EPB passa a ser ministrada em dois semestres “nos 3º e 4º períodos
dos cursos de graduação e durante um período semestral, para os cursos de pós-graduação”.
Para os cursos de graduação, portanto, o ensino da disciplina seria ministrado na forma de
EPB I, no 3º período dos cursos, e EPB II, no 4º período.
b) a carga horária da disciplina foi aumentada de 45 para 60horas/aulas semestrais. O
aumento da carga horária se deu no total de horas, pois, até este programa da CEPB, a
disciplina era ministrada em apenas um período, perfazendo 45 horas/aula por semestre. Com
o novo programa, a disciplina passou a ser ministrada em dois semestres, na forma de EPB I e
II, contabilizando 30 horas/aula em cada um deles – 60 horas/aula no total, portanto.
c) ao coordenador geral, além das atribuições concernentes à “supervisão, coordenação
e execução das atividades relativas ao ensino da disciplina”, coube também a
responsabilidade de presidir “em harmonia com o Sub-Reitor para Assuntos do Ensino de
Graduação”, “um colegiado formado pelos Coordenadores dos Centros Setoriais”.
c) os diretores dos Centros Setoriais ficaram incumbidos de designar “um professor para
coordenar no âmbito do Centro as atividades programadas, bem como colaborar estreitamente
com a Coordenação Geral”.
d) com base nas determinações do Parecer nº 94/71, o novo programa da disciplina de
EPB da UERJ define como objetivos:
Completar os conhecimentos doutrinários e consolidar os hábitos e atitudes adquiridos na
EMC, bem como, colocar os universitários a par dos magnos problemas nacionais, tanto em
sua formulação quanto em sua gama de soluções. (PARECER Nº 94/71 do CFE, homologado
pelo MEC). Visa, assim, complementar a formação dos diplomados em curso superior para o
desempenho de encargos de chefia ou de liderança de nível nacional, que exijam algo mais
que seus conhecimentos meramente profissionais. (CEPB, Programa da disciplina de EPB,
1975).
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e) o programa analítico da disciplina passou a ser constituído de quatro unidades apenas
– ao invés das seis preconizadas pelo Parecer nº 94/71 e mencionadas anteriormente.
Unidade I) Problemas do Desenvolvimento Políticos;
Unidade II) Problemas de Desenvolvimento Econômico;
Unidade III) Problemas do Desenvolvimento Social;
Unidade IV) Problemas de Segurança Nacional. (CEPB, Programa da disciplina de EPB,
1975).

O quadro abaixo apresenta o conteúdo de cada uma das unidades que passaram a
orientar o ensino de EPB a partir do segundo semestre de 1975, na UERJ (e até o final desta
década, pelo menos).

Programa Analítico da disciplina de EPB (11/08/75)
Objetivos Nacionais;
Poder Nacional;
Política Nacional;
Desenvolvimento Nacional.

Regimes políticos contemporâneos;
Estrutura política do Poder Nacional
do Brasil.

Organização da administração
federal e reforma administrativa do
Decreto-Lei nº 200/67.

II-Problemas de
Desenvolvimento
Econômico

Sistemas econômicos
contemporâneos;
Estrutura econômica do Poder
Nacional;
Desenvolvimento econômico.

Problemas do desenvolvimento
agropecuário e dos transportes;
Estratégias das respectivas soluções
do II PND 74/79, em particular as
que visam à integração nacional e à
correção dos desequilíbrios
regionais.

Problemas do desenvolvimento
energético e industrial; Problemas
das importações e exportações;
Estratégias das respectivas soluções
previstas no II PND 75/79, em
particular as que visam a integração
nacional e a correção dos
desequilíbrios regionais.

III-Problemas de
Desenvolvimento
Social

Instituições sociais
contemporâneas;
Estrutura Psicossocial do Poder
Nacional do Brasil;
Desenvolvimento social
brasileiro.

Problemas de habitação,
Problemas de população, educação,
urbanização, trabalho, previdência e
comunicação e saúde; Estratégia das
assistência social; Estratégia das
respectivas soluções adotadas pelo II
respectivas soluções adotadas pelo II
PND 75/79.
PND 75/79.

IV-Problemas de
Segurança Nacional

Segurança nacional: Sistema;
Segurança política; Segurança
econômica; Segurança social;
Segurança Militar.

"Guerra Revolucionária"; Subversão
e segurança interna no Brasil.

I-Problemas de
Desenvolvimento
Político

Participação das Forças Armadas
(Marinha, Exército e Aeronáutica)
no processo de desenvolvimento
sócio-econômico brasileiro.

Fonte: Processo nº 681/72.

O novo programa de EPB da UERJ não se distancia das diretrizes do CFE para o campo
da EMC, mas exprime, através da reformulação de suas unidades, quatro ao invés de seis,
maior semelhança com a estrutura programática do Curso Superior de Guerra, na medida em
que passa a organizar-se claramente a partir de quatro grandes áreas de concentração: política,
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econômica, (psico) social88, e segurança nacional (militar). É fato que esta semelhança já
existia no próprio programa de EPB do CFE, e isto por razões óbvias: o mesmo contou, para
sua elaboração, com a participação de autoridades ligadas à ESG e afins aos valores contidos
na Doutrina de Segurança Nacional, que, por sua vez, informou a obrigatoriedade da
EMC/EPB e a organização do programa da disciplina de EPB elaborado pelo CFE89.
Se no conteúdo programático das unidades, não há mudanças substanciais em relação ao
programa aprovado pela Deliberação nº 12/73 (informado pelo Parecer nº 94/71), o mesmo
não pode ser dito do programa elaborado no início da década de 1980 90. Com o passar dos
anos e o desenvolvimento da pós-graduação em EPB na UERJ, estreitaram-se cada vez mais
as relações de colaboração entre UERJ e ESG, o que se expressou na maior afinidade
ideológico-programática entre os cursos e atividades submetidos à CEPB e o Curso Superior
de Guerra da ESG. Em outras palavras, com o fortalecimento das relações entre as
autoridades da UERJ e da ESG foi se aperfeiçoando também o processo de projeção desta
instituição militar sobre aquela civil. Este processo, por sua vez, pode ser verificado,
discretamente, através da reformulação do programa da disciplina de EPB realizada no início
da década de 1980 e, mais explicitamente, através da análise da estrutura dos cursos de
Especialização e Mestrado em EPB – sobre os quais trataremos no capítulo quinto.
A mudança sinalizada com o programa analítico da disciplina de EPB de 1975 mostrouse um importante indicador dos novos rumos que o ensino de EPB tomou a partir desta data.
Tais alterações implicaram nova reformulação do programa da disciplina de EPB no início
dos anos 80 – aproximando-o mais do conteúdo programático do CSG – e a criação de um
curso de Mestrado nesta área, que por sua vez, interessava à ESG.
Ao assumir a coordenação do ensino de EPB na UERJ, em 1975, João Bina Machado,
como ex-comandante da ESG91, teria cuidado de ajustar o programa de EPB ao programa do
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No início dos anos 80, este programa foi reformulado e a área chamada de problemas de desenvolvimento social passou a
se chamar área de desenvolvimento psicossocial, tal como se chama na ESG.
89

Não custa lembrar que um grupo de trabalho da ADESG foi responsável pela criação de um anteprojeto de lei que requeria
a implantação, em caráter obrigatório, da disciplina de EMC em todos os sistemas e níveis de ensino do Brasil. Parte do texto
deste anteprojeto, por sua vez, acabou sendo incorporado ao Decreto-Lei de 1969 que tornou obrigatória a disciplina de
EMC/EPB. Vale destacar também que a Comissão Nacional de Moral e Civismo, órgão do CFE que teve importância central
para a criação do programa da disciplina de EPB, expresso no Parecer nº 94/71, constituía-se de autoridades ligadas à Escola
Superior de Guerra e/ou afins aos valores que constituíam a DSN, que por sua vez, constituíram o programa da disciplina de
EPB. Sobre este assunto ver o primeiro capítulo desta tese.
90

O referido programa da disciplina de EPB encontra-se sem data, mas, a julgar pela bibliografia apresentada ao final do
mesmo, e por ter sido elaborado sob a coordenação do General Bina Machado, conclui-se que o programa foi aprovado entre
1981 e março de 1983. Como não foi encontrada cópia ou menção a outro programa de ensino após este, concluiu-se que o
mesmo orientou o ensino da disciplina de EPB até a extinção da disciplina no final dos anos 80.
91
O General João Bina Machado foi comandante da Escola Superior de Guerra entre os anos de 1972 e 1974. Um ano depois
de deixar o comando da ESG o general foi convidado para criar a CEPB e assumir sua coordenação.
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CSG que ele mesmo reformulou quando comandava a Escola. Entretanto, o foco do general
não se restringiria ao ensino de EPB na graduação, mas recairia sobre a criação de um curso
de pós-graduação stricto sensu em EPB, à semelhança do que tentara desenvolver na ESG.
Não obstante a disciplina de EPB não fosse a “menina dos olhos” de Bina Machado, seu
programa também sofreu modificações, tornando-se gradativamente mais afim aos interesses
dos militares. Se no primeiro programa criado pela CEPB em 1975 a disciplina passaria a ser
orientada por quatro unidades/áreas de concentração, no programa criado no início dos anos
80, os temas das referidas unidades, bem como seus objetivos, se mostraram ainda mais
próximos daqueles abordados no Curso Superior de Guerra. O quadro abaixo nos apresenta os
referidos objetivos e tópicos abordados em cada uma das quatro unidades que orientavam o
ensino de EPB na UERJ:
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Programa de Estudo de Problemas Brasileiros da CEPB (década de 1980)

I-Desenvolvimento
Econômico

II-Desenvolvimento
Político

Objetivos

Tópicos Abordados

- Interpretar os fundamentos da expressão
econômica do poder nacional: recursos
humanos, recursos naturais e as instituições
econômicas;
- Analisar as características essenciais do
sistema econômico contemporâneo;
- Avaliar o papel do sistema econômico no
processo do desenvolvimento econômico;
- Identificar problemas estruturais e
conjunturais da área econômica.

- Sistemas Econômicos Contemporâneos –
Características do sistema econômico brasileiro;
- Estudo e análise da expressão econômica do Poder
Nacional. Desenvolvimento Econômico do Brasil,
através do estudo do modelo econômico;
- Aspectos do Desenvolvimento Agropecuário do
Brasil – Política adotada para equacionamento dos
problemas existentes;
- Aspectos do Desenvolvimento Energético do
Brasil – Política adotada para equacionamento dos
problemas;
- Aspectos do Desenvolvimento dos Transportes do
Brasil – Política adotada para equacionamento dos
problemas;
- Aspectos do Desenvolvimento Industrial e
Comercial do Brasil – Política adotada para
equacionamento dos problemas existentes, nas
respectivas áreas.

- Interpretar os conceitos definidores de
Política, Filosofia Política, Ciência Política e
Sociedade Política;
- Avaliar os Objetivos Nacionais em sua
coerência com as raízes histórico-cultural;
- Caracterizar o papel do Poder Nacional na
consecução dos Objetivos de
desenvolvimento e de Segurança Nacional;
- Avaliar os elementos de natureza política
do Poder Nacional: fundamentos, fatores e
componentes;
- Avaliar e comparar as características
essenciais dos regimes políticos
contemporâneos;
- Identificar o desenvolvimento político
brasileiro, através do estudo de suas
constituições;
- Identificar e analisar o papel dos partidos
políticos e atual estrutura político-partidária
brasileira;
- Identificar e analisar a organização da
Administração Federal e a Reforma
Administrativa, bem como o papel do D.L.
200/67 na estrutura administrativa brasileira.

- Objetivos Nacionais – Poder Nacional;
- Teoria Política (Filosofia Política e Ciência
Política) – Sociedade Política – Regimes Políticos
contemporâneos;
- Estudo e Análise da Expressão Política do Poder
Nacional do Brasil;
- Desenvolvimento Nacional – Desenvolvimento
Político através do estudo e análise das
Constituições;
- Partidos Políticos – Estudo da Estrutura PolíticoPartidária do Brasil;
- Estudo da organização da Administração Federal e
da Reforma Administrativa. Papel do D.L. 200/67
na estrutura administrativa do país.
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Programa de Estudo de Problemas Brasileiros da CEPB (década de 1980)

IIIDesenvolvimento
Psicossocial

IV-Segurança
Nacional

Objetivos

Tópicos Abordados

- Interpretar os fundamentos da expressão
psicossocial do poder nacional: população, o
ambiente e as instituições;
- Analisar as características essenciais das
estruturas sociais contemporâneas;
- Avaliar o papel das estruturas sociais no
processo do desenvolvimento social.
- Identificar problemas estruturais e
conjunturais da área social.

- Instituições Sociais Contemporâneas –
Características da estrutura social brasileira;
- Estudo e análise da expressão social do Poder
Nacional. Estudo do desenvolvimento social;
- Aspectos dos problemas demográficos. Influência
nas áreas econômica e de segurança nacional.
Política adotada para equacioná-las;
- Aspectos dos problemas de saúde, saneamento e
habitação. Política adotada para equacioná-los;
- Aspectos dos problemas de educação e
comunicação. Política adotada para equacioná-los;
- Aspectos dos problemas do trabalho, na área
social e da Previdência e Assistência Social.
Política adotada para equacioná-los.

- Identificar as características básicas da
Doutrina de Segurança Nacional;
- Identificar e analisar os diferentes aspectos
da Segurança (individual, comunitária e
nacional);
- Analisar os diferentes aspectos da
Segurança Nacional (interna, externa,
específica e coletiva);
- Identificar e analisar as características do
sistema de Segurança Nacional do Brasil;
- Identificar e analisar a participação das
Forças Armadas (Marinha, Exército e
Aeronáutica) no processo de
Desenvolvimento Brasileiro com vistas à
Segurança Nacional.

- Segurança Nacional – Aspectos e Sistemas;
- Segurança Externa, Segurança Específica e
Segurança Coletiva;
- Guerra Revolucionária – Operações Psicológicas.
Segurança Interna e subversão no Brasil;
- Informações – Aspectos Conceituais –
Importância nas Políticas de Desenvolvimento e de
Segurança Nacional. Aspectos da Informática;
- Participação das Forças Armadas (Marinha,
Exército e Aeronáutica) no processo de
Desenvolvimento Econômico Brasileiro com vistas
à Segurança Nacional.

Fonte: CEPB, Programa da disciplina de EPB, organizado entre 1981 e 1983.

Pode-se afirmar que o programa de EPB apresentado acima tratou de uma reforma
criada pela coordenação, quando de sua criação em 1975. Uma reforma que consistiu,
basicamente, no ajuste dos nomes das unidades, de seus objetivos, e na ampliação dos temas
abordados em cada uma delas. De modo geral, todas essas sutis transformações tornaram o
programa do ensino de EPB mais afim àquele desenvolvido no Curso Superior de Guerra,
nesta época.
Um dado interessante, presente nos objetivos das unidades do referido programa, diz
respeito à interpretação dos fundamentos/expressões do poder nacional que, segundo a Escola
Superior Guerra, é de ordem política, econômica, psicossocial e militar. E em razão destas
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mesmas expressões do poder nacional o programa de seu curso – o CSG – foi estruturado em
quadro áreas de concentração. Não custa lembrar, como foi mencionado no capítulo primeiro,
que o poder nacional refere-se ao recurso utilizado pelo Estado para alcançar os objetivos
nacionais, sendo estes: a integração nacional, a democracia, o progresso, a soberania e a paz
social. Para serem alcançados, estes objetivos necessitariam, segundo a DSN, que os
problemas brasileiros – óbices ao desenvolvimento e ao alcance dos objetivos nacionais –
fossem identificados, interpretados e equacionados. O equacionamento dos problemas
brasileiros era um dos principais objetivos do CSG e passou a fazer parte também dos
objetivos gerais do ensino de EPB na graduação da UERJ, na década de 1980, como pode ser
visto abaixo:
a)

Colocar o graduando em condições de identificar e equacionar os problemas brasileiros
de natureza política, econômica, social e de segurança nacional que, por sua importância,
atualidade e consequência, podem trazer situações críticas para o Bem-Estar da
comunidade brasileira. b) Levar o graduando a propor ou identificar soluções alternativas
para tais problemas, analisando a relação benefício-custo político, econômico, social e
militar, criticando a viabilidade de execução dessas soluções, dentro da realidade
brasileira e comparando-as, na medida do possível, com soluções de outros países
(CEPB, Programa da disciplina de EPB, organizado entre 1981 e 1983, grifo meu).

Como objetivo específico do Estudo de Problemas Brasileiros permanece a mesma
preocupação presente nos programas anteriores e também constituinte dos objetivos do CSG,
a saber: “complementar a habilitação profissional dos graduandos, para o desempenho
eficiente de encargos de chefia ou liderança em setores da vida nacional, que exijam soluções
integradas”.
Uma questão interessante diz respeito à composição da bibliografia utilizada para
orientar a organização das aulas/conferências referentes ao ensino de EPB. Nos dois
programas da disciplina de EPB criados pela CEPB, são citados o Manual Básico da ESG e a
Lei de Segurança Nacional. Além disso, parte da bibliografia é composta por livros
publicados pela BIBLIEX, a biblioteca do Exército; livros que versam sobre o EPB, sobre
questões de segurança nacional, guerra revolucionária, geopolítica, dentre outras questões de
interesse dos militares. Dentre os autores listados nas referências bibliográficas, podemos
destacar a presença de civis e militares, religiosos e integrantes dos quadros do CFE,
autoridades da UERJ e da ESG, enfim, nomes dos mais variados status e setores sociais que
escreveram sobre o Estudo de Problemas Brasileiros e/ou sobre temas abordados em seu
estudo, tais como: o general Meira Mattos, o padre Francisco Leme Lopes, Tarcísio Meireles
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Padilha, Afonso Arinos de Melo Franco, Arthur Machado Paupério, para citar alguns 92. A
organização da bibliografia pertinente ao ensino de EPB é apenas mais um indício da
influência exercida pela Escola Superior e sua Doutrina de Segurança Nacional sobre o
referido ensino na UERJ.
Não se sabe a data exata em que o programa de EPB foi elaborado, apenas que isto
ocorreu entre 1981 e 1983. Isto porque o programa foi assinado pelo General Bina Machado –
coordenador da CEPB até 1983 – e por fazer referência, em sua bibliografia, a um livro
publicado no ano de 1981.
O General João Bina Machado deixou o cargo formal de coordenador da CEPB em
março de 1983, mas continuou, na prática, a atuar como colaborador nesta Coordenação e em
seus cursos até o final de 1986, quando foi criado o Instituto Superior de Estudos Brasileiros e
Relações Internacionais/ISEBI. Pouco depois da criação do ISEBI teve início um processo de
transferência das atividades da CEPB para este Instituto – o que ocorreu com o ensino da
disciplina de EPB em 198793. Em 1988 o ISEBI foi extinto e os cursos de pós-graduação em
EPB deixaram de oferecer vagas. Um ano mais tarde foram extintas as disciplinas de EPB I e
II94.
Para terminar, e voltando à Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros, admite-se
neste trabalho que sua criação deite raízes sobre prévia relação de afinidade e cooperação
entre atores civis, pertencentes aos órgãos superiores e setoriais da universidade, e agentes
militares ligados à Escola Superior de Guerra. O General João Bina Machado, ex-comandante
da ESG, e o professor Wilson Choeri, que o levou para a UERJ, figuram no centro dessa rede
de relações de cooperação estabelecida entre o campo educacional-universitário (UERJ) e o
campo militar (ESG), atuando como mediadores por excelência entre esses campos. É a partir
desta rede de colaborações entre civis e militares que se desenvolve uma bem estruturada
Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros e, dentro desta, dois cursos de pósgraduação em EPB, um lato e outro stricto sensu. É sobre estas redes de colaboração que
começaram a ser tecidas em meados da década de 1960, na UERJ – que permitiram a criação
da CEPB, a gradativa aproximação do programa da disciplina de EPB da UERJ com o do
92

Arthur Machado Paupério foi professor da pós-graduação em EPB da UERJ, como veremos no capítulo sexto da Tese.
Sobre Tarcísio Meirelles Padilha, trataremos no próximo capítulo, ao abordamos os principais agentes envolvidos com a
CEPB e seus cursos de pós-graduação em EPB.
93

A CEPB foi extinta em janeiro de 1987, pelo mesmo Ato Executivo que transferiu suas atividades e recursos para o ISEBI
(ATO EXECUTIVO Nº 1528/87).
94

Sobre o ISEBI , a extinção das disciplinas de EPB I e II, e o fim dos cursos de pós-graduação em EPB da UERJ, trataremos
no capítulo sexto desta tese.
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CSG, e o desenvolvimento dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB da UERJ – que
trataremos nos próximo capítulo.
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4

A UERJ E A ESG: DUAS DÉCADAS DE COLABORAÇÃO

Por cerca de duas décadas a UERJ e a Escola Superior de Guerra mantiveram intensa
relação colaborativa. Desde sua criação, a Universidade buscou manter relações amistosas
com os governos estadual e federal. Com a implantação do regime militar em 1964, este
quadro não foi modificado. Ao contrário, com o firme propósito de construir seu campus,
centralizar acadêmica e administrativamente a então UEG e angariar prestígio para a
universidade – enfraquecido pela falta de incentivo à produção científica –, suas autoridades
buscaram reforçar, cada vez mais, as relações de colaboração com as autoridades
governamentais, fossem elas civis ou militares.
Com o golpe de 1964, a ESG assumiu papel de protagonista no cenário político
brasileiro, já que foi através da formulação da Doutrina de Segurança Nacional que a Escola
elaborou um projeto político para o país. Ao aliar desenvolvimento e segurança nacional a
ESG conseguiu unir civis e militares em torno do mesmo projeto de nação que, por sua vez,
orientou doutrinariamente as ações do regime até a saída dos militares do governo. Além de
ter sido responsável pelo arcabouço doutrinário que sustentou o regime militar, a ESG formou
muitos dos militares e civis que, posteriormente ao golpe, passaram a integrar os quadros
políticos e administrativos do Estado. A julgar pelo importante papel assumido pela Escola,
não seria adequado tratar das relações de colaboração entre autoridades do governo federal e
da UERJ sem estender essas relações para ESG. No entanto, o caso da UERJ é particular
porque a universidade envolveu-se diretamente com a ESG (e através dela estreitou suas
relações com o governo), compartilhando não somente valores e o mesmo projeto de nação,
mas a própria formação de seus profissionais. Foram muitos os professores da UERJ, entre as
décadas de 1960 e 1980, que fizeram curso de formação na Escola Superior de Guerra.
Destaca-se também o intercâmbio de professores entre as duas instituições: observa-se tanto a
integração de docentes da UERJ ao corpo permanente da ESG – segundo convite da mesma –
quanto a presença de egressos do corpo permanente da Escola Superior de Guerra no quadro
docente da UERJ.
Uma análise dos Boletins UEG/UERJ de meados da década de 1960 a meados da
década de 1980 demonstra não somente o intercâmbio de profissionais entre UERJ e ESG,
mas torna claro o apreço recíproco entre as instituições. Muitas são as referências elogiosas à
Escola Superior de Guerra nos Boletins, e muitas também são as mensagens de militares da
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ESG expressando admiração e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na universidade –
sobretudo após a implantação do Projeto Rondon em 1967.
As relações de colaboração entre UERJ e ESG começaram a se delinear em meados da
década de 1960 com a realização de dois seminários – envolvendo as temáticas da educação,
do desenvolvimento e da segurança nacional – que resultaram diretamente na criação do
Projeto Rondon/PR. Com o desenvolvimento do Projeto, as relações entre ambas as
instituições só fizeram se intensificar e o prestígio da universidade frente aos militares
também.

O estreitamento dessas relações, somado à intenção da universidade em

autonomizar-se e elevar seu prestígio frente a sociedade permitiu à UERJ, uma década mais
tarde, desenvolver um curso de Especialização e outro de Mestrado em Estudo de Problemas
Brasileiros, sendo pioneira nesta área. O referido curso de Mestrado, cabe destacar, foi
desenvolvido com base no programa de um curso elaborado dentro da Escola Superior de
Guerra, no início dos anos 70.
Ambos os cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu) em Estudo de Problemas
Brasileiros foram desenvolvidos na UERJ durante o período de transição para a democracia
no Brasil, sobrevivendo aos primeiros anos do novo período democrático. Defende-se nesta
tese que pós-graduação em EPB da UERJ expressou o transplante de um projeto de
socialização política e reprodução ideológica elaborado na Escola Superior de Guerra. Este
transplante denuncia a projeção do campo militar sobre o campo educacional-universitário e
sua realização visava a preservação das relações de dominação civil-militares – construídas ao
longo do século XX e legitimadas no início dos anos 60.
É premissa desta tese a de que o referido transplante só se tornou possível em razão da
vigorosa rede de colaborações desenvolvida entre civis e militares da UERJ e da ESG, que
começou a ser estabelecidas na década de 1960 e alcançou seu ápice com a criação da
Coordenação de EPB e a integração do general João Bina Machado ao corpo docente e
dirigente da UERJ, em 1975. Se pelo lado dos militares havia a intenção de preservar as
relações de dominação civil-militares através do transplante de um projeto de socialização
política e reprodução ideológica, expresso na pós-graduação em Estudo de Problemas
Brasileiros (que difundia o conteúdo ideológico da Doutrina de Segurança Nacional); pelo
lado dos civis da UERJ, estaria a intenção de se valer do apoio dos militares para alçar a
UERJ ao posto de uma universidade de prestígio, tal qual a UFRJ, por exemplo.
Para além dos interesses que motivaram o estabelecimento da rede de colaborações
entre UERJ e ESG, toma-se como fator fundamental para o vigor da mesma, o
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compartilhamento de determinados valores entre civis e militares: valores morais cristãos,
democráticos, anticomunistas e nacional-desenvolvimentistas. O compartilhamento de tais
valores teria permitido um consenso social e ideológico em torno da necessidade de
promover, através do processo educacional, a regeneração moral dos indivíduos (em especial
da juventude), sendo esta entendida como um dos pré-requisitos para o alcance do
desenvolvimento e da segurança nacional.
Com o objetivo de compreender o processo e os interesses envolvidos no transplante de
um projeto de socialização política e reprodução ideológica, da ESG para UERJ, focaremos,
neste capítulo, a construção da rede de relações estabelecida entre autoridades de ambas as
instituições e os agentes mais diretamente responsáveis por elas. O capítulo tratará dos
antecedentes diretos (da origem) da pós-graduação em EPB e dos agentes responsáveis por
seu desenvolvimento: a realização do Seminário de Educação e Desenvolvimento; do
Seminário de Educação e Segurança Nacional, o desenvolvimento do Projeto Rondon, o
Curso Superior de Guerra (ESG), e o Mestrado em EPB da ESG. O conteúdo será dividido em
dois subcapítulos e, para a elaboração dos mesmos, contar-se-á com a análise de Boletins
UEG/UERJ, documentos internos à UERJ, programas dos cursos de formação da ESG e os
trabalhos sobre os projetos de extensão desenvolvidos pela UERJ. Para elucidar parte das
discussões, lançaremos mão de uma entrevista realizada com o professor Wilson Choeri.

4.1 Os embriões da pós-graduação em EPB da UERJ

Identificamos neste estudo alguns eventos importantes para o desenvolvimento dos
cursos de pós-graduação (lato e stricto sensu) em EPB, que funcionaram na UERJ nas
décadas de 1970 e 1980. Ligados a esses eventos, observamos alguns agentes, autoridades
civis e militares, que não somente estiveram envolvidas com todos eles, mas que foram
determinantes para seu desenvolvimento.
Podemos destacar como eventos embrionários, que propiciaram, anos mais tarde, a
criação da pós-graduação em EPB da UERJ, o Seminário de Educação e Desenvolvimento,
realizado na UERJ em 1965; o Seminário de Educação e Segurança Nacional, realizado na
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército em 1966; e o Projeto Rondon, idealizado na
UERJ e desenvolvido junto com militares a partir de1967. Como eventos relacionados à
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própria gestação da pós-graduação em EPB da UERJ, e sobre os quais trataremos no próximo
subcapítulo, tomamos o Curso Superior de Guerra ministrado na Escola Superior de Guerra,
cujo programa serviu de base para criação do curso de Mestrado em EPB da ESG; e o
Mestrado em EPB da ESG, cujo programa serviu de espelho para a criação do curso de
Mestrado em EPB desenvolvido na UERJ.
Para serem realizados, todos esses eventos contaram com a participação de grande
número de pessoas. No entanto, alguns nomes aparecem envolvidos em todos eles, e o
depoimento dos mesmos nos permite afirmar que relações de colaboração foram firmadas
entre esses agentes para o desenvolvimento de projetos que interessavam igualmente a civis
da UERJ, e militares, primeiro da ECEME, depois da ESG (todos, de alguma maneira, ligados
ao regime militar). Duas são as figuras centrais dessa rede de relações que permitiram o
surgimento da pós-graduação em EPB da UERJ: o professor Wilson Choeri e o general João
Bina Machado. Outras autoridades aparecem posicionadas ao longo da rede, sempre
intermediadas por um dos dois atores centrais: Haroldo Lisboa da Cunha, João Lyra Filho,
Oscar Tenório, Caio Tácito, Fernando Sgarbi de Lima, Heloísa Maria Cardoso da Silva, Omir
Fontoura, coronel Mauro Costa Rodrigues, coronel Sérgio Mário Pasquali, general Afonso
Augusto Albuquerque de Lima, Tarcísio Meirelles Padilha, João Marinônio Aveiro Carneiro,
João de Alvarenga Soutto Mayor, Luiz Carlos Bastos Hosken, dentre outros. Todos esses
personagens serão abordados ao longo deste e dos próximos capítulos, assumindo cada um
deles seu papel na rede de colaboração gradativamente desenvolvida entre civis da UERJ e
militares.
Não devemos nos esquecer dos personagens mencionados no capítulo anterior, os quais
atuaram como conferencistas de EPB quando o ensino desta disciplina tornou-se obrigatório e
começou a ser desenvolvido na UERJ, a partir de 1971. Dentre eles, estão nomes já referidos
como o do então reitor João Lyra Filho; de futuros reitores como Oscar Tenório e Caio
Tácito; e também de futuros professores da pós-graduação em EPB como Maria de Lourdes
Macedo Ramalho e Hermínio Augusto Faria; diretores de institutos e departamentos da UERJ
como Hugo Segadas Vianna e Arnaldo Niskier. Todos, de alguma maneira, ajudaram a tecer
os fios dessa forte rede colaborativa estabelecida entre civis e militares de dentro e de fora da
UERJ, pelo professor Wilson Choeri e pelo general Bina Machado.
Antes de tratarmos diretamente dos embriões da pós-graduação em EPB, cabe expor,
brevemente, a trajetória de Wilson Choeri e de João Bina Machado, na UERJ e nas Forças
Armadas, respectivamente.
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4.1.1 Wilson Choeri

A relação de Wilson Choeri com a UERJ começou quando o professor ainda fazia
graduação em Física e Matemática na Faculdade de Filosofia do Instituto La-Fayette, uma das
quatro instituições que se juntaram para formar a 2º Universidade do Distrito Federal, futura
UERJ.
Quando aluno do Instituto La-Fayette, Choeri participou do grêmio, do DCE e foi
atuante no movimento que culminou na integração desta Faculdade à futura UERJ, em 1950.
Terminado o curso de graduação, foi convidado a trabalhar como professor na então UDF, em
seu Instituto de Matemática e Estatística e, anos mais tarde, tornou-se “o primeiro livredocente e catedrático concursado, em 1963, de estatística, na Faculdade de Filosofia” 95. Seu
segundo cargo na universidade foi como diretor do Colégio de Aplicação que, em suas
palavras, “ajudou a fundar” (CHOERI, 2012).
No anos 60, durante a reitoria de Haroldo Lisboa da Cunha, Choeri assumiu a direção
do Departamento Cultural/DECULT, sendo seu primeiro diretor (1963-1967). O DECULT foi
criado pelo referido reitor em 1963 e que, segundo Choeri, inicialmente, contou com muito
pouca verba para realização de projetos e atividades culturais. Durante sua gestão, e apesar do
orçamento restrito, desenvolveu importantes projetos na UERJ, decisivos para a carreira que
construiu na universidade e para a própria trajetória desta instituição, dentre os quais: o
Seminário de Educação e Desenvolvimento (1965) e, um ano mais tarde, o Seminário de
Educação e Segurança Nacional, realizado dentro da ECEME, e que selou a união da UERJ
com os militares.
Interessante destacar que, de acordo com Choeri, ele teria sido nomeado por Haroldo
Lisboa da Cunha para o DECULT, contra a vontade do então governador e chanceler da
UERJ, Carlos Lacerda. Este havia indicado o filósofo e professor da UERJ, Tarcísio Meirelles
Padilha, para o cargo de Diretor Cultural. Tarcísio Padilha acabou se tornando diretor do
mesmo órgão na administração de Ney Cidade Palmeiro e João Salim Miguel, entre 1980 e
1984. (CHOERI, 2012). Voltaremos a Padilha no correr deste e do próximo capítulo.
Em 1967, João Lyra Filho assumiu a reitoria da UERJ e criou a Secretaria Geral. Para
assumir sua direção, convidou o professor Wilson Choeri: “daí, eu comecei a trabalhar já
tendo recursos. Nesse meio tempo foi criado o Projeto Rondon” (CHOERI, 2012).
95

Fonte: História da Estatística no Brasil in http://www.redeabe.org.br/pardal.pdf (acesso em 01/08/2012).
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O Projeto Rondon foi idealizado quando Choeri ainda ocupava o cargo de diretor
cultural, no entanto, foi como secretário geral que ele pôde dar materialidade ao projeto.
Em 1971, poucos meses antes de passar a reitoria ao seu então vice-reitor, Oscar
Tenório, João Lyra Filho criou a Sub-Reitoria para Assuntos de Planejamento e Coordenação
Executiva. Em verdade, o reitor criou o cargo de sub-reitor para Choeri antes da própria subreitoria alegando, em discurso no Conselho Universitário, que
[...] a experiência que tenho acumulado no exercício das minhas atuais funções faz-me certo
da seguinte verdade: o Secretário Geral deve situar-se no plano de Sub-Reitor, pois suas
atribuições envolvem todo o ambiente universitário, com ação global que influencia o
funcionamento das unidades e até mesmo dos Centros Setoriais, em tudo quanto seja
pertinente a planejamento e coordenação executiva. Eis porque vos peço a criação do cargo de
Sub-Reitor para Assuntos de Planejamento e Coordenação Executiva, com as atribuições ora
reconhecidas ao Secretário-Geral. A Secretaria subsistirá, sob a direção do respectivo SubReitor, para o desempenho das tarefas subsidiárias de assessoria, comunicação e provimento
administrativo (MENSAGEM Nº 5 de 21/6/71 apud BOLETIM UEG, Jul., 1971: 19-20).

Como sub-reitor, Choeri teve a oportunidade de, não somente continuar no controle do
Projeto Rondon, do Campus Avançado de Parintins e de assumir, em 1973, formalmente, a
coordenação do ensino de Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ, mas de controlar todas
as atividades executivas da UERJ: “toda execução da universidade estava ao meu cargo, todo
o projeto de execução da universidade tinha que passar por mim depois que o Lyra [reitor
João Lyra Filho] me deu a sub-reitoria” (CHOERI, 2012).
Segundo o professor, este cargo de sub-reitor lhe foi dado pelo reitor para evitar
problemas com os militares. Isso porque Oscar Tenório, então vice-reitor de Lyra, que
assumiria a reitoria em janeiro de 1972, não era bem quisto pelos militares, sendo considerado
“fraco para controlar a massa estudantil”. A solução para “acalmar os militares” foi, segundo
afirmou Wilson Choeri, a criação da Sub-Reitoria de Planejamento e Coordenação Executiva
e a nomeação do referido professor para assumir sua direção (CHOERI, 2012).
O Lyra baixou uma Resolução em que o Sub-Reitor de Planejamento tinha o comando de
tudo. Eu vou te dizer sem safadeza, se eu fosse reitor eu não teria realizado tanto quanto como
sub-reitor. Sabe por quê? O Tenório não tinha vocação executiva, tanto que ele dizia: ‘Choeri,
vai no Chagas [governador] e trata tal coisa com ele!’. Era eu quem tratava... Ele [Oscar
Tenório] aceitou tudo do Lyra [o cargo e as funções dadas a Choeri] e me chamava pra tudo!
(CHOERI, 2012).

A nomeação de Choeri para a referida função, com o intuito de garantir o controle sobre
a juventude universitária da UERJ não nos parece descabida, visto que o professor vinha, com
sucesso, desenvolvendo projetos em conjunto com os militares para este fim, desde meados
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dos anos 60. Assumindo esta premissa, torna-se compreensível a nova função dada a Choeri
em 1973, quando era Sub-Reitor de Planejamento e Coordenação Executiva: coordenador
geral do ensino de EPB na UERJ, cargo que assumiu até 1975 quando o mesmo foi passado
ao general Bina Machado. Em capítulos anteriores nos referimos ao caráter ideológico e
instrumental do Estudo de Problemas Brasileiros e tomamos como uma de suas principais
funções a regeneração moral dos estudantes através da socialização em valores tidos como
democráticos, anti-comunistas, cristãos, etc., com vistas a controlar a rebeldia juvenil,
associada à aproximação deste grupo social com a ideologia comunista. Neste caso, parece
compreensível a justificativa para a criação da referida sub-reitoria, sua nomeação para subreitor, sua designação para coordenador geral de EPB e a perda dessas funções quando a
CEPB foi criada e o general Bina Machado passou a integrar os quadros docente e
administrativo da UERJ.
Em janeiro de 1976, a Sub-Reitoria de Planejamento e Coordenação Executiva foi
formalmente extinta e, neste mesmo mês, Wilson Choeri foi empossado vice-reitor de Caio
Tácito. A julgar pela trajetória dos dois últimos reitores da UERJ, Oscar Tenório e Caio
Tácito, tudo confluía para que Choeri fosse o sucessor de Tácito na reitoria da UERJ. No
entanto, em maio de 1978 foi afastado da vice-reitoria sob acusação de desvio de verbas da
universidade. Nesta mesma época, autoridades da UERJ (João Lyra Filho, Haroldo Lisboa da
Cunha, Oscar Tenório e Álvaro Cumplido de Sant’Anna) publicaram nota de solidariedade ao
professor, onde diziam que
Duvidamos que alguém possa comprovar, em sã consciência, as acusações com que se
pretende denegrir seu valor humano de ilibado porte. As acusações que lhe são irrogadas tem
origem em versões maquinadas e ilações temerárias, que não prosperarão nos domínios da
Moral e do Direito (...). Confiantes na Justiça sobreposta a desígnios malsãos, hipotecamos
nossa solidariedade ao mestre exemplar Wilson Choeri (NOTA de 24/01/1978 apud
RAMADON, 2006)96.

Cinco anos mais tarde, em maio de 1983, Wilson Choeri foi absolvido da referida
acusação, mas não mais voltou a pertencer ao quadro administrativo da UERJ, embora tenha
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Além desta nota, outras foram publicadas em solidariedade a Wilson Choeri, dentre as quais uma, em fevereiro de 1978, na
qual “trinta e cinco diretores de unidades, dezesseis vice-diretores, cento e trinta professores e duzentos e noventa e três
servidores, manifestaram sua solidariedade, respeito e admiração ao Professor Wilson Choeri, através de um documento,
encabeçado pelo Professor Arnaldo Niskier, que termina da seguinte forma: ‘... Desde os tempos pioneiros da Rua Hadock
Lobo, na velha Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, até os dias de hoje, com o impressionante Campus do Maracanã, o
mesmo espírito de devoção à UERJ, as horas incontáveis de aulas, reuniões, pressões e decisões em favor do prestígio do que
ele chama de microuniversidade urbana. A UERJ goza de renome e hoje é exemplo para outras instituições. Quanto se deve
creditar ao trabalho de Wilson Choeri por esse resultado? (...) sinta na manifestação dos que o respeitam e admiram, a
solidariedade dos que acreditam no muito que você ainda fará pelo engrandecimento da sua UERJ’” (apud RAMADON,
2006).
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voltado a atuar como docente na universidade, ocupando o cargo de professor catedrático do
Instituto de Matemática e Estatística do Centro de Tecnologia e Ciências/CTC97.
Antes de terminarmos esta seção, vale uma observação sobre a extinção da Sub-Reitoria
de Planejamento e Coordenação Executiva, em janeiro de 1976 (ATO EXECUTIVO Nº
769/76). De acordo com o professor Wilson Choeri, a Sub-Reitoria teria sido criada em
função de um acordo feito com os militares, com o intuito de garantir o controle sobre a
juventude universitária dentro da UERJ. Ao ser nomeado vice-reitor da UERJ no final de
1975 (empossado em janeiro de 1976), fatalmente Choeri teria de deixar o cargo de sub-reitor,
entretanto, infere-se que seu afastamento do cargo não seria motivo para extinguir a subreitoria. A menos que a razão de ser deste órgão estivesse unicamente no cargo de seu diretor,
e sua função – controle dos universitários – já estivesse sendo exercida por outro órgão dentro
da universidade. Não seria descabido sustentar esta hipótese, pois, não só a sub-reitoria foi
criada para que Choeri a assumisse, como, meses antes de ser extinta, foi criada na UERJ a
Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros/CEPB, e nomeado para seu coordenador o
general João Bina Machado, sobre o qual trataremos agora.

4.1.2 João Bina Machado

João Bina Machado ingressou na carreira militar nos anos 20 ao se matricular na Escola
Militar de Realengo (futura AMAM)98. No mesmo ano que se formou, em 1930, o recémformado aspirante-a-oficial foi promovido a segundo-tenente. Nova promoção lhe foi dada
um ano mais tarde, quando se tornou primeiro-tenente. Em 1937, em pleno Estado Novo,
Bina Machado foi alçado à patente de capitão. Nos anos 40, após cursos realizados na Escola
de Comando e Estado-Maior do Exército/ECEME e na Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais/EsAO, Bina Machado tornou-se instrutor da EsAO e, no final da mesma década,
ocupou o cargo de adjunto do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA). Em 1951, tornou-
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Apesar de não exercer cargos nos órgãos superiores da UERJ, o professor continuou como figura influente e envolvendo-se
em redes colaboracionistas na universidade. Veremos no capítulo 6 que o professor esteve envolvido nas eleições de 1983,
tendo apoiado o candidato nomeado por Brizola – Charley Fayal de Lyra –, e trabalhado pela nomeação do professor que
viria a ser tornar seu vice-reitor – Ivo Barbieri.
98

As informações relativas à carreira de João Bina Machado no Exército foram retiradas, principalmente, do Dicionário
Histório-Biográfico Brasileiro Pós-1930, CPDOC, FGV, ano 2001.
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se membro do corpo permanente da Escola Superior de Guerra/ESG sendo, neste mesmo ano,
promovido a tenente-coronel.
Em 1961, o então coronel (promovido em 1955) ocupou cargo de chefia no governo
Jânio Quadros, atuando como sub-chefe de gabinete. Pouco tempo depois, no cargo de subcomandante da ECEME (1962-1964), Bina apoiou o golpe que levou os militares ao poder em
1964. Seu apoio lhe rendeu, poucos meses após o golpe, uma nova promoção, agora a
general-de-brigada.
Foi como general-de-brigada que Bina Machado assumiu o comando da ECEME, cargo
que ocupou entre 1964 e 1966. Neste período, enquanto comandava a ECEME, encontrou
Choeri e foram estabelecidos os primeiros contatos que o levariam a se tornar coordenador de
EPB da UERJ, idealizador e criador da única experiência de Mestrado em Estudo de
Problemas Brasileiros, desenvolvida no Brasil.
No mesmo ano em que a ECEME desenvolveu, junto com a UERJ, o Seminário de
Educação e Segurança Nacional, Bina Machado foi promovido a general-de-divisão e passou
a ocupar o posto de comandante da 2º Região Militar/RM, em São Paulo.
Mesmo como comandante da 2º RM o general continuou a manter estreita relação com
a UERJ, através de Wilson Choeri. Segundo este professor, foi graças a contatos e indicações
do general que o Projeto Rondon pôde sair do papel em 1967 (CHOERI, 2012; DELFOS,
2012).
Em 1969, o general fez o Curso Superior de Guerra da ESG e, no ano seguinte, como
vice-chefe do Estado-Maior do Exército/EME, passou a general-do-exército.
Em 1971, ano em que a disciplina de EPB começou a ser ministrada na UERJ, o general
tornou-se comandante do IV exército em Recife, cargo que ocupou por apenas oito meses,
assumindo, em setembro do mesmo ano, o comando do I Exército no Rio de Janeiro.
Quando deixou o comando do I Exercito, em fevereiro de 1972, Bina Machado assumiu
o comando da ESG, Escola que ele dirigiu até abril de 1974 quando foi transferido para a
reserva “por ter atingido o limite de idade de permanência no serviço das Forças Armadas...”
(ESG, Boletim Interno, nº 36, 24/04/74).
No período em que esteve à frente da ESG, o general foi responsável pela organização
de um programa de Mestrado em EPB, a ser realizado na ESG, e para o qual solicitou
credenciamento ao Conselho Federal de Educação em janeiro de 1974. O referido curso –
sobre o qual trataremos na segunda parte deste capítulo – foi credenciado em maio de 1974,
tendo o então conselheiro Tarcísio Meirelles Padilha como relator do Parecer nº 1.331/74 do
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CFE que aprovou o curso de Mestrado. O programa do Curso de Mestrado mostrou-se
bastante similar àquele desenvolvido no Curso Superior de Guerra da ESG e, poucos anos
mais tarde foi transplantado, pelo próprio general, para a UERJ.
Poucos meses depois de ter sido transferido para a reserva, Bina Machado foi convidado
pelo reitor da UERJ, Oscar Tenório, para criar a Coordenação de Estudo de Problemas
Brasileiros. Criada e coordenada pelo general por cerca de uma década, a CEPB deu vida a
um curso de Especialização em EPB e a outro de Mestrado nesta área, cujo programa
desenvolvido era praticamente idêntico ao do Mestrado em EPB idealizado pelo general, na
ESG.
No mesmo ano em que passou a integrar o corpo docente e dirigente da UERJ, o general
assumiu também a presidência do Conselho de Coordenação do Projeto Rondon (setembro de
1975), substituindo o então presidente Hélio Beltrão. Além da UERJ, o general Bina Machado
também ministrou cursos de Estudo de Problemas Brasileiros (disciplina) na UFRJ e na PUCRIO, nos anos 70.
Na UERJ, Bina Machado foi coordenador da CEPB de abril de 1975, quando a
coordenação foi criada, até março de 1983.

Apesar de não atuar formalmente como

coordenador da CEPB a partir de 1983, o general permaneceu no programa de EPB até 1986,
atuando como colaborador. A saída do general da CEPB, neste ano, esteve relacionada à
criação do ISEBI, em novembro de 1986, e ao esforço realizado por este Instituto (que
incorporou o ensino e a pós-graduação em EPB da UERJ) e pelas novas autoridades da UERJ
para afastar os militares e o ensino de EPB da universidade.
Apesar de ter deixado a UERJ e a CEPB antes do fim da mesma e dos cursos a que o
general deu vida, suas diretrizes puderam ser mantidas até a extinção da pós-graduação pelo
professor (e militar) João Marinônio Aveiro Carneiro. Ex-professor do corpo permanente da
ESG quando o Mestrado em EPB foi criado nesta Escola, Marinônio, que também atuou no
planejamento deste curso junto com Bina Machado, foi o único professor que esteve na
Coordenação de EPB da UERJ do início ao fim de seus cursos. Sobre este professor
trataremos nos próximos capítulos.
Em parceria, embora nem sempre juntos dentro da UERJ, o general João Bina Machado
e o professor Wilson Choeri trabalharam por cerca de duas décadas, de meados da década de
1960 a meados dos anos 80, e contribuíram não somente para a singularidade do programa de
EPB da UERJ como para a afirmação da própria identidade da universidade. É por este
motivo que se justifica não somente a atenção dada às relações de colaboração estabelecidas
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entre e através das referidas autoridades – civis e militares – como a própria realização deste
estudo.
Situados o professor Choeri e o general Bina Machado dentro de seus referidos campos
de atuação, voltaremos aos embriões da pós-graduação em EPB.

4.1.3 Os Seminários de Educação e Desenvolvimento e de Educação e Segurança Nacional

Foi durante a organização do Seminário de Educação e Desenvolvimento na UERJ que
foram dados os primeiros passos na direção do que viria a se tornar o mais conhecido projeto
de extensão do Brasil, o Projeto Rondon, e feito o primeiro movimento para o
estabelecimento de uma forte rede de relações de colaboração constituída entre civis e
militares, que permitiu à UERJ criar o único curso de pós-graduação stricto sensu em EPB do
Brasil.
Ao organizar o Seminário de Educação e Desenvolvimento, em 1965, o então diretor do
Departamento Cultural/DECULT da UERJ, Wilson Choeri, convidou vários grupos de fora da
universidade, dentre os quais militares da Escola de Comando e Estado-Maior do
Exército/ECEME, uma “escola de nível superior altíssimo”, “a elite do exército” (CHOERI,
2012). Apesar de tê-los convidado, o professor afirmou que não contava com a presença deste
grupo na UERJ. Segundo Choeri, além da grande resistência da comunidade universitária aos
militares, vários eram os preconceitos e estereótipos que envolviam a percepção que civis e
militares tinham um do outro. Se por um lado, os militares sentiam-se superiores aos civis –
percebendo-se mais capacitados, inclusive, para gerir o Estado e organizar políticas para o
desenvolvimento do país; por outro, os civis viam os militares como “quadrados” e cujo
alcance de suas ações “não ultrapassava os muros do quartel” (CHOERI, 2012). “Ledo
engano” que, segundo o professor, foi desfeito quando civis e militares passaram a trabalhar
juntos. Esse trabalho teve início através do encontro propiciado pelo Seminário de Educação e
Desenvolvimento.
Cinco coronéis da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército compareceram ao
evento, dentre os quais o Coronel Mário Pasqualli que, posteriormente, tornou-se coordenador
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do Projeto Rondon99. A participação dos militares em um evento civil, dentro de uma
universidade pública, teve um importante significado à época porque havia intensa resistência
aos militares dentro do campo universitário, sobretudo por sua associação à repressão. A
UERJ, com seu convite, caminhava na contramão de outras instituições de ensino superior.
Nas palavras do professor Wilson Choeri,
Quando fizemos o Seminário de [Educação e] Desenvolvimento, para surpresa nossa,
apareceram cinco instrutores da ECEME, e esses oficiais trouxeram teses que discutiram
amplamente. E ao perceberem que nossos interesses se conjugavam, confluíam, convidaramnos para participar de exercícios na ECEME que, como todos sabem, é a formadora da elite
do Exército, ao preparar os oficiais que darão plena assessoria nas operações militares e que
serão os futuros generais. A Escola tinha uma ‘área quatro’, hoje ‘área cinco’, que tratava dos
aspectos psicossociais que precisavam ser passados aos oficiais. Era o momento em que se
transmitia todo um cabedal de conhecimentos de Sociologia, Direito Internacional,
Geopolítica, etc. (CHOERI apud DELFOS, 2012, p. 11).

Quanto à associação dos militares com a repressão e, posteriormente, à tortura, Choeri
foi enfático ao afirmar que “os milicos são injustiçados, milico de elite não é o milico
torturador não. Eu não estou negando tortura, não tem a ver, em absoluto, eu não quero é
esquematizar, generalizar”, referindo-se aos militares da ECEME que desenvolveram, junto
com a UERJ, o Seminário de Educação e Segurança Nacional, em 1966 (CHOERI, 2012).
Em razão da ausência do reitor Haroldo Lisboa da Cunha, o Seminário de Educação e
Desenvolvimento (1965) foi presidido por Wilson Choeri e mostrou-se palco para a
aproximação entre civis e militares e para o compartilhamento de interesses e visões de
mundo que, na visão do professor, eram confluentes. Da confluência de interesses surgiu o
convite para que Choeri e um grupo de professores fossem “dar seus estudos na ECEME”.
“Escolhidos a dedo” pelo diretor do DECULT, os professores Fernando Sgarbi de Lima,
Aloízio Jorge do Rio Barbosa e Heloísa Maria Cardoso da Silva fizeram parte do grupo que,
periodicamente, realizaria exercícios na ECEME. Diante do êxito do projeto que envolvia
seminários, palestras e debates, sob a relatoria e coordenadoria de docentes da UERJ, e da
sintonia entre professores da UERJ e militares da ECEME, Wilson Choeri foi convidado para
uma conversa com o então comandante da ECEME, o general João Bina Machado (CHOERI,
2012).
À época do Seminário, em 1966, os referidos professores que juntamente como Choeri
realizaram exercícios na ECEME e participaram do Seminário de Educação e Segurança
Nacional, eram docentes livres da UERJ e, no correr das décadas de 1960 e 1970 foram
99

Em entrevista à autora desta tese, em fevereiro de 2012, Wilson Choeri afirmou que o coronel Mário Pasqualli “até hoje
mantém o Projeto Rondon” (CHOERI, 2012). Faremos menção ao coronel quando tratarmos do Projeto Rondon, no decorrer
deste capítulo.
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ocupando cargos nos órgãos superiores da universidade. Ainda no segundo semestre de 1967,
quando Choeri deixou o Departamento Cultural para assumir a Secretaria Geral, o professor
Fernando Sgarbi de Lima assumiu o DECULT, envolvendo-se diretamente, portanto, com o
Projeto Rondon, recém-criado dentro deste Departamento. Em 1969, Sgarbi de Lima deixou a
direção do DECULT (assumida por Niel Aquino Casses) e passou a administrar o Colégio de
Aplicação da UERJ, cargo que ocupou por longo período. Sem deixar a direção do Colégio de
Aplicação, o professor tornou-se, em 1974, Sub-Reitor da recém-criada Sub-Reitoria para
Assuntos de Graduação, além de continuar como representante do corpo docente no Conselho
Universitário. A professora Heloísa Maria Cardoso da Silva, lotada na Faculdade de Educação
da UERJ, tornou-se membro do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa logo que o mesmo
foi criado, em 1971. E o professor do Instituto de Ciências Humanas, Aluízio Jorge do Rio
Barbosa também passou a integrar o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, em 1974
(BOLETIM UEG/UERJ, 1966 a 1974).
A menção aos cargos ocupados pelos professores acima é apenas um exemplo da
mobilidade ocupacional (ascendente) feita por professores, dentro da UERJ, que se
envolveram, de alguma maneira, em relações de colaboração com os militares (intermediadas
pelo professor Wilson Choeri e pelo general Bina Machado). Veremos ao longo deste capítulo
a trajetória ascendente de alguns professores, dentro da estrutura acadêmica e administrativa
da UERJ, os quais mantiveram, a partir da reitoria de Haroldo Lisboa da Cunha (1960-1967),
relações de colaboração com os militares, especialmente os da Escola Superior de Guerra.
Esta rede de relações que contribuiu para a passagem das mesmas autoridades por cargos da
reitoria, sub-reitoria, conselhos e departamentos, só começou a mudar no final dos anos 80,
sobretudo após a posse de Ivo Barbieri ao cargo de reitor da universidade (1988-1992). Foi
durante a reitoria de Barbieri que a disciplina e a pós-graduação em EPB foram extintos.
Sobre este assunto trataremos nos dois últimos capítulos da tese.
Findado o Seminário de Educação e Desenvolvimento, e a convite do general João Bina
Machado, então comandante da ECEME, Choeri foi recebido na Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército. Em conversa pautada pelas temáticas do desenvolvimento, da
segurança nacional, da importância da educação e do envolvimento da juventude com os
problemas nacionais para a eficácia do projeto de nação criado pelos militares, Bina Machado
teria reconhecido o bom trabalho desenvolvido pelos professores da UERJ na ECEME e
deixado claro o desejo dos militares de estabelecer uma “união com professores
universitários”. Perguntado pela autora desta tese sobre o por que da escolha da UERJ para o

147

estabelecimento dessa união, o professor Choeri disse que “era mais fácil [a união] conosco
da UDF [UERJ] do que com a Nacional [UFRJ], por questão de temperamento dos dirigentes.
Porque a Nacional era mais ‘rempli’, considerava todo mundo plebe ignara, entendeu?”. Neste
mesmo encontro, Bina Machado teria convidado o então diretor do DECULT para organizar,
dentro da ECEME, o Seminário de Educação e Segurança Nacional – o que foi feito um ano
mais tarde (BOLETIM UEG, 1966; CHOERI, 2012).
Ao aceitar a proposta, Choeri deu início a uma relação colaborativa com o general que
viria a ser determinante para a maior aproximação entre UERJ e ESG – Escola que o general
também comandou entre 1972 e 1974 – e a realização do transplante de um projeto de
mestrado da Escola Superior de Guerra para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Ao convidar militares para participar de um seminário dentro da universidade, e ao levar
seus professores para assessorar exercícios dentro da ECEME, a UERJ demonstrou
compartilhar de interesses do campo militar – ou pelo menos não resistir a eles, como ocorreu
com outras instituições de ensino. Sua ação facilitou o estabelecimento de uma relação que já
era de interesse dos militares: “a união com professores universitários”. Em entrevista que nos
concedeu, Choeri confidenciou que na referida conversa com o então comandante da
ECEME, Bina Machado teria mencionado a importância, para os militares, de “entrar na área
universitária” e da dificuldade em fazê-lo, em razão dos vários estereótipos relacionados aos
militares (CHOERI, 2012).
Se Choeri – sob o consentimento ou estímulo do reitor Haroldo Lisboa da Cunha e
demais reitores que o sucederam ao longo das décadas de 1970 e 1980 – facilitou a entrada
dos militares na UERJ, sem que fosse preciso o uso de força ou coerção, o general Bina
Machado não hesitou em estimular esta relação e, sobretudo, em usar desse bom “trânsito”
com autoridades da UERJ para desenvolver ali projetos de interesse do campo militar. O
incentivo ao desenvolvimento da disciplina de EPB na UERJ, o frequente intercâmbio de
profissionais civis e militares na UERJ e na ESG, a criação da Coordenação de Estudo de
Problemas Brasileiros e dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB na UERJ são
provas disso.
João Bina Machado parecia o homem acertado para o estabelecimento de tais relações
de colaboração. Como bem afirmou Choeri em relato à Revista Delfos (2012), ao contrário da
imagem que se tinha dos militares, o general Bina Machado era um homem de visão ampla,
aberto e voltado para os problemas da juventude. Não foi a toa que juntamente com este
general, envolveu-se com a elaboração de várias atividades cívicas, de projetos (como
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Rondon e seu Campus Avançado de Parintins), com a construção do campus da universidade
no Maracanã100, e até com a criação de um departamento (o Departamento de Alunos), todos
relacionados a um objetivo maior: o de regenerar moralmente os estudantes universitários,
controlar sua participação política e envolvê-los com os chamados problemas brasileiros.
Todas essas questões envolviam, por sua vez, a socialização em valores morais cristãos,
retoricamente democráticos, nacionalistas e desenvolvimentistas tais como eram difundidos
pela Doutrina de Segurança Nacional. O que norteava essa doutrina, objetivamente, era o
alcance do desenvolvimento econômico e a garantia da segurança nacional. Constituíam esses
objetivos também, e de forma mais específica, embora não transparente, o interesse dos
militares de reproduzir as relações de dominação que os legitimavam no poder. Pautados por
esse interesse, a pós-graduação em EPB teria sido criada na UERJ à imagem e semelhança de
um curso idealizado na ESG por seu então comandante, o general Bina Machado.
Com o patrocínio do Departamento Cultural/DECULT da UERJ, o Seminário de
Educação e Segurança Nacional desenvolveu-se dentro da Escola de Comando e EstadoMaior do Exército, entre os dias 17 de outubro e 11 de novembro de 1966, com o objetivo de
“intensificar o intercâmbio entre as Universidades e os órgãos educacionais das Forças
Armadas, pretendendo estimular e desenvolver a consciência de que os problemas de
Educação e Segurança Nacional têm caráter global e integrado” (BOLETIM UEG, Outubro,
1966, p. 7).
Os debates realizados durante quase um mês de Seminário giraram em torno dos
seguintes temas:
- principais setores e formas de contribuição da Universidade para a Segurança Nacional;
- intercâmbio entre as Faculdades e as Academias Militares;
- intercâmbio de órgãos civis e militares de ensino secundário;
- visualização da contribuição das Forças Armadas na educação para a cidadania;
- exequibilidade da criação de um órgão nacional de coleta de dados e informações de
natureza cultural. (BOLETIM UEG, Out., 1966, p. 7).

Participaram do Seminário tanto entidades diretamente subordinadas à Presidência da
República, como os Ministérios da Educação e Cultura, das Relações Exteriores, da Marinha,
da Aeronáutica e da Guerra; quanto representantes do Governo do Estado e de universidades,
dentre as quais, a PUC-Rio e a UFRJ (UEG, Programa do Seminário, 1966).
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Há várias menções e fotos no Boletim UEG tratando de visitas do general Bina Machado ao campus em construção da
UERJ, sempre acompanhado do professor Wilson Choeri. Eram frequentes as menções à visita do general e à sua
preocupação com a juventude universitária. Sobre o professor Choeri, autoridade pertencente aos órgãos superiores da
universidade, observa-se através de matérias sobre o campus, que ele esteve, desde o início, envolvido com a construção do
conjunto arquitetônico que deu vida à UERJ. Ao falar sobre o campus da universidade, Choeri desabafou: “eu construí o
campus da universidade, pedagogicamente, não arquitetonicamente, mas tracei o plano pedagógico, ajudei a formar o
Colégio de Aplicação, renovei, junto com uma equipe, o Colégio Pedro II, que estava na sombra... e eu nunca sou citado”.
(CHOERI, 2012).
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Dirigido por Wilson Choeri, o Seminário foi dividido em cinco Comissões cujo objetivo
era discutir os temas propostos e elaborar recomendações ou sugestões para torná-los
exequíveis e/ou aperfeiçoá-los101. Cada Comissão teria um representante que ficaria
encarregado de apresentar, no Seminário, as sugestões e recomendações elaboradas por seu
grupo/comissão. A apresentação da primeira Comissão ficou a cargo do reitor da PUC-Rio, o
Padre Laércio Dias de Moura102; a da segunda, do representante do Ministério das Relações
Exteriores; os representantes da terceira e da quarta Comissões foram, respectivamente, o
diretor do Departamento Nacional de Educação e o representante do Estado-Maior das Forças
Armadas. Por fim, a apresentação da quinta e última Comissão ficou a cargo do representante
do Conselho de Segurança Nacional. Ao final do Seminário, cada Comissão teria um relator
responsável por encaminhar as referidas recomendações às universidades envolvidas no
evento e ao Governo (BOLETIM UEG, Novembro, 1966, p. 14-15; UEG, Programa do
Seminário, 1966).
O Seminário de Educação e Segurança Nacional contou, em sua abertura, com o
discurso do então reitor da UERJ, Haroldo Lisboa da Cunha – que posteriormente veio, a
convite da ESG, compor o corpo permanente desta Escola. A sessão de encerramento, por
outro lado, foi realizada pelo então reitor da UFRJ Raymundo Moniz de Aragão – que
também integrou e presidiu o Conselho Federal de Educação, teve grande importância para a
normatização da disciplina de EMC/EPB, e foi o primeiro coordenador do Curso de
Atualização em EPB desenvolvido na UFRJ entre os anos de 1971 e 1985 (CUNHA, 2012,
2012; UEG, Programa do Seminário, 1966)103.
Dentre os relatórios enviados ao governo e às universidades após o término do
Seminário, vale destacar aquele elaborado pela 1º Comissão, cujo relator foi o professor da
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Interessante mencionar que proveio das reuniões de uma das Comissões do Seminário de Educação e Segurança Nacional
a idéia da criação do Serviço Nacional de Informação/SNI. No entanto, segundo Wilson Choeri, essa idéia, inicialmente, “não
tinha nada a ver com a área de informação e contra informação militar do serviço secreto”. A ideia original era a de que “esse
serviço capitalizasse e dirigisse para a pesquisa o que se passa na área da informação”. “Depois desvirtuaram [a ESG],
usaram o nome e ampliaram os objetivos para informação e contra-informação militar social... e fizeram um serviço de
informação com técnicas completamente diferentes desse que foi bolado” no Seminário de Educação e Segurança Nacional
(CHOERI, 2012).
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Foi reitor da PUC entre os anos 1962 e 1970 e, posteriormente, entre 1982 e 1995. Fonte acessada em 19/06/12:
http://www.ccpg.puc-rio.br/nucleodememoria/reitores.htm
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Para informações sobre o Curso de Atualização em EPB desenvolvido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, entre
1971 e 1985, ver: Cunha, Luiz Antônio. Os Estudos de Problemas Brasileiros na UFRJ: Aproximações Institucionais.
Revista Contemporânea de Educação. Faculdade de Educação, UFRJ. Vol. 7, nº 13. 2012.
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UERJ, Fernando Sgarbi de Lima104.

Em seu texto, o relator destaca a importância da

integração nacional para a conformação de uma nação capaz de escolher seus próprios
caminhos, enfatiza o papel da universidade para a promoção do desenvolvimento e da
segurança nacionais e chama a atenção para a importância de aproximar a juventude da
realidade nacional. Toda essa discussão, cabe destacar, ganhou fôlego com o Projeto Rondon,
criado em 1967, e alimentou a criação da pós-graduação em EPB na UERJ, alguns anos mais
tarde.
Segundo Fernando Sgarbi de Lima, o alcance da integração nacional seria – em total
consonância com a Doutrina de Segurança Nacional – um dos objetivos nacionais
permanentes que deveriam ser perseguidos para superação dos obstáculos à segurança
nacional, à formação de uma consciência nacional, e ao desenvolvimento econômico do
Brasil.
A importância da universidade para o desenvolvimento e a segurança nacionais, fica
explícita no relatório e mostra-se também diretamente afim ao conteúdo da DSN. Nas
palavras de Sgarbi de Lima,
Incumbe à Universidade posição de relevo no aprimoramento de uma consciência nacional,
voltada para os interesses e objetivos do Brasil, no campo interno e no contexto internacional,
assim como na formulação da Política Nacional, na Política de Desenvolvimento, como na
Política de Segurança. Uma Política Nacional sintetizada no Desenvolvimento e Segurança,
há de ser esteada em uma estrutura universitária capaz de atender aos mais urgentes reclamos
da realidade brasileira, provendo, em tempo útil, o mercado de trabalho de profissionais e
técnicos de alto nível. Segurança é Educação e a Universidade, o seu elemento nobre.
(BOLETIM UEG, Novembro, 1966, p. 15).

Adiante em seu texto, o professor explicita como sendo função da universidade algo
que, na década de 1970, foi apresentado como uma das justificativas para o Curso Superior de
Guerra (ESG) e para o Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros da ESG e da
UERJ: “o levantamento da realidade nacional e o estudo dos meios mais adequados para a
solução dos problemas brasileiros” (BOLETIM UEG, Novembro, 1966, p. 15).
A preocupação com a juventude universitária, com sua não incorporação ao mercado de
trabalho e a associação deste fato à rebeldia e “frustração” dos estudantes foi “solucionada”
no relatório através do envolvimento desses jovens com “o estudo e a pesquisa de nossa
realidade”. Na visão do professor Sgarbi de Lima, compartilhada pelo futuro idealizador do
Projeto Rondon, “as distâncias que se acentuam entre a realidade brasileira e as grandes
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O texto completo deste relatório pode ser encontrado no Boletim UEG, de Novembro de 1966 (pags. 14 a 17). Os Boletins
UEG/UERJ estão à disposição para pesquisa na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em seu Núcleo de Memória
Institucional e Disseminação de informações/Núcleo MID.
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possibilidades do país, concorrem para dar à mocidade universitária, um profundo sentimento
de frustração”. Neste caso, seria necessário aproximar o estudante da realidade nacional,
“interiorizá-lo”, torná-lo conhecedor dos problemas brasileiros e comprometido com o seu
equacionamento. Foi este pensamento que, posteriormente, fomentou a criação do Projeto
Rondon (BOLETIM UEG, Novembro, 1966, p. 15).
Em 1974, em discurso no Conselho Superior de Ensino e Pesquisa para propor que o
general João Bina Machado recebesse a Medalha do Mérito José Bonifácio, o então sub-reitor
e conselheiro do CSEP Wilson Choeri falou sobre o papel singular do general Bina Machado
no desenvolvimento de importantes projetos na universidade, e sobre o caráter embrionário do
Seminário de Educação e Segurança Nacional: “o Seminário foi o embrião que deu origem à
inclusão da disciplina de Problemas Brasileiros nos currículos universitários e permitiu a
eclosão do ‘Projeto Rondon’” (BOLETIM UEG, Abril, 1974, p. 401).
Neste mesmo discurso para os conselheiros do CSEP, Choeri foi enfático ao destacar o
“valor intelectual” do general e “sua estreita relação com a UEG”. O sub-reitor afirmou que
Bina Machado, logo que assumiu o comando da ECEME, “estabeleceu o intercambio com a
UEG” e possibilitou que professores desta universidade fossem assessorar grupos de trabalho
e participar dos debates técnicos dentro da Escola, em 1966. E “Graças ao espírito aberto e
lúcida visão do ilustre General” teria sido possível à UERJ realizar, na ECEME, o 1º
Seminário de Educação e Segurança Nacional.
Quanto ao Projeto Rondon, idealizado na UERJ, sua execução só teria sido possível
“graças à colaboração do general Bina Machado, então comandante da 2º Região Militar”.
João Bina Machado teria se tornado, mesmo fora da ECEME,
[...] um dos avalistas junto aos altos escalões da Segurança Nacional ao mostrar a seriedade
do empreendimento patrocinado pela UEG persuadiu os chefes militares a acolherem no 5º
Batalhão de Engenharia Rodoviária os jovens universitários da UEG que se deslocariam para
Porto Velho. (BOLETIM UEG, Abril, 1974, p. 401).

Além do envolvimento com o Seminário de Educação e Segurança Nacional e o Projeto
Rondon, João Bina Machado atuou também como colaborador
[...] na elaboração do programa do Departamento de Alunos... um departamento capaz de
educar o aluno para a vida comunitária, assisti-lo em suas necessidade de ser humano e
imprimir-lhe dinamismo para o desenvolvimento. (BOLETIM UEG, Abril, 1974, p. 401).

152

Um ano após este discurso e a concessão de medalha ao general, por unanimidade dos
conselheiros, João Bina Machado foi convidado pelo então reitor Oscar Tenório – a pedido de
Choeri – para criar a Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros.
Entre os conselheiros que concederam a medalha ao general Bina Machado estavam
nomes de autoridades da UERJ que participaram do Seminário de Educação e Segurança
Nacional e/ou foram conferencistas e promotores do Estudo de Problemas Brasileiros na
UERJ (pós-1971): o então reitor Oscar Tenório, seu vice-reitor Caio Tácito, o sub-reitor
Wilson Choeri, e os professores Aloízio Jorge do Rio Barbosa (Instituto de Ciências
Humanas), Fernando Sgarbi de Lima (Colégio de Aplicação), Heloísa Maria Cardoso da Silva
(Faculdade de Educação), Hugo Segadas Vianna (Instituto de Geociências), Flávio Bauer
Novelli (Faculdade de Direito), Arnaldo Niskier (CEH), Arthur Geenhalgh (CTC), dentre
outros.
De 1966 para 1974 observa-se o processo de mobilidade ascendente dos referidos
professores, sobretudo de Oscar Tenório, Caio Tácito e Wilson Choeri que passaram pelos
cargos de sub-reitores, vice-reitores e, no caso dos dois primeiros, de reitores da
universidade105.
Em 2012, em entrevista concedida a autora desta tese, Choeri tornou a enfatizar o papel
fundamental exercido pelo Seminário de Educação e Segurança Nacional tanto para a criação
do Projeto Rondon quanto para o desenvolvimento do Estudo de Problemas Brasileiros na
UERJ, deixando entrever em sua fala o estreitamento da relação entre civis e militares
ensejado pelo Projeto Rondon, expresso na “penetração” dos militares na UERJ.
Então, nós fizemos dentro da ECEME, durante um mês, o Seminário de Educação e
Segurança com professores civis de todas as áreas, e os milicos eram simplesmente aqueles
que eram do Curso de Estado-Maior [ECEME] ou representantes da aeronáutica, marinha e
do exército... e foi excelente o curso! Neste meio tempo é que surgiu, eu tive a idéia de fazer o
Projeto Rondon, que foi feito. Depois disto, foi fácil a penetração deste grupo do exército pra
dar problemas brasileiros na visão moderna (CHOERI, 2012).

Dentre as recomendações expressas no relatório da 1º Comissão, destacam-se: que a
universidade se empenhasse no desenvolvimento de uma tecnologia adequada aos interesses
do Brasil, haja vista que os problemas brasileiros só poderiam ser solucionados por técnicos e
pesquisadores comprometidos com o desenvolvimento nacional; que fosse encontrada “uma
solução alternativa para o serviço militar de universitários permitindo-se aos diplomados a
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Wilson Choeri foi afastado da UERJ em 1978, durante seu mandato de vice-reitor, iniciado em 1976, sob a acusação de
desvio de verbas da universidade, não alcançando o cargo maior na hierarquia universitária que, segundo o próprio, estava
guardado para ele desde a reitoria de João Lyra Filho. Wilson Choeri foi absolvido das acusações ao final do processo, em
1983 (CHOERI, 2012).
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prestação desse serviço em órgãos militares ou civis no campo específico da respectiva
formação” do estudante; que a universidade contribuísse para a elaboração de uma política
nacional de ocupação do espaço brasileiro, dando prioridade à Amazônia; e a recomendação
de que
[...] medidas sejam tomadas no sentido de uma conexão sempre maior com as Escolas de
Ensino Superior das Forças Armadas e as instituições técnico-científicas e universitárias, de
modo a permitir formação universitária aos chefes militares. (BOLETIM UEG, Novembro,
1966, p. 16, grifo meu).

O relator Fernando Sgarbi de Lima ressalta o papel das Forças Armadas para o alcance
da segurança nacional e do desenvolvimento, reforça a importância da parceria da
universidade com os militares, e sugere não somente a realização de um novo Seminário de
Educação e Segurança Nacional, como o desenvolvimento de ciclos de palestras e
conferências sobre problemas brasileiros e problemas de segurança nacional, na universidade
– sendo esta última recomendação atendida a partir de 1971, quando começaram a ser
desenvolvidos na UERJ os ciclos de conferências sobre EPB, em atenção à obrigatoriedade da
disciplina, tendo o professor Sgarbi de Lima participado ativamente como um dos
conferencistas.
Como atestam diversas notas publicadas em várias edições anuais do Boletim UEG, até
meados da década de 1970, o Seminário de Educação e Segurança Nacional representou um
divisor de águas na história da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pois foi através dele
que começaram a ser delineadas parcerias com os militares. O primeiro fruto da parceria foi a
criação do Projeto Rondon, um ano mais tarde. É sobre este Projeto e sua importância para a
universidade, os militares, e a futura criação da pós-graduação em EPB que trataremos agora.

4.1.4 O Projeto Rondon

Vem o Brasil, como toda a América Latina, sofrendo as consequências de um sério e grave
desajustamento universitário, que se expressa nos chamados ‘movimentos universitários’,
‘luta estudantil’, ‘movimento de reforma universitária’ e outras denominações. Creio que o
problema estudantil decorre também, em parte, da organização universitária, da inadequação e
artificialismo, da própria universidade, frutos da ausência de um planejamento ajustado à
realidade brasileira. (CARTA de Francisco Negrão de Lima a Haroldo Lisboa da Cunha apud
BOLETIM UEG, Outubro, 1966, p. 11).
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O depoimento do então Governador do Estado da Guanabara e chanceler da UEG,
Francisco Negrão de Lima, em carta ao reitor da UEG, Haroldo Lisboa da Cunha, demonstra
claramente uma das grandes preocupações das autoridades políticas – civis e, sobretudo,
militares – a partir dos anos 60. A preocupação com a juventude, com a rebeldia proveniente
do engajamento político desse grupo social, teve papel de destaque no cenário político e
educacional nas décadas de 1960 e 1970. Dentre as soluções encontradas à época para conter
o engajamento juvenil, estavam as idéias de resgate dos valores capazes de regenerar
moralmente a mocidade, e de aproximar o jovem dos problemas brasileiros, de modo que essa
aproximação os motivasse a participar voluntariamente do processo de desenvolvimento
sócio-econômico do país. O Projeto Rondon/PR surge precisamente dentro desse contexto, e
com o propósito claro de controlar o movimento estudantil, muito embora seus objetivos
propalados indiquem finalidade muito mais nobre e idealista, ligada à valorização do homem,
ao enfrentamento do pauperismo, e ao desenvolvimento, integração e segurança nacionais.
O Projeto Rondon surgiu para motivar a juventude brasileira, solicitando sua participação
dinâmica no desenvolvimento do país, visando à integração nacional, à eliminação do
descompasso existente entre as diversas regiões brasileiras e ao encurtamento da distância
social, técnica e científica que nos separa das grandes potências. (BOLETIM UEG, Fev.,
1974, p. 205).

Em 1966, ao final do Seminário de Educação e Segurança Nacional, constava entre as
recomendações das Comissões, a necessidade de levar, sistemática e periodicamente, os
jovens universitários aos pontos mais remotos do território nacional, especialmente à
Amazônia (BOLETIM UEG, novembro, 1966, p. 17). A idéia era “integrar essa região para
não entregá-la para a cobiça e o aventureirismo imperialista ao Brasil”. Por isso o emprego da
expressão “Integrar para não Entregar” que se tornou a marca do Projeto Rondon (CHOERI,
2012)106.
Ao final deste mesmo ano, Wilson Choeri estabeleceu os primeiros contatos para a
criação do Projeto Rondon com o então Ministro do Exército, o general Ademar de Queirós,
solicitando apoio para desenvolver o PR. Em 20 de dezembro de 1966, o general Augusto
Fragoso (chefe do Departamento de Produção e Obras)107 enviou ofício a Choeri dando
permissão para que universitários pudessem estagiar em Rondônia, no período de férias, em
106

Wilson Choeri informou que criou o slogan “Integrar para não Entregar” ao ouvir uma palestra de Lauro Pastor Filho
sobre o trabalho do 5º Batalhão de Engenharia, na qual tratou da necessidade de integrar o interior do Brasil ao contexto
nacional para não entregá-lo à cobiça estrangeira (CHOERI apud DELFOS, 2012).
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Poucos meses depois, em março de 1967, o general Augusto Fragoso assumiria o comando da Escola superior de Guerra,
no qual ficaria até março de 1971. http://www.esg.br/a-esg/ex-comandantes/

155

Batalhões de Engenharia de Construção, o que passou a ocorrer a partir do ano seguinte
(BOLETIM UEG, Dez., 1969, p. 19-20).
O ano de 1967 marcou a posse de Costa e Silva na Presidência da República, a posse de
João Lyra Filho como reitor da UERJ e de Wilson Choeri na Secretaria Geral desta
universidade. Este ano ficou marcado também pela criação do Projeto Rondon – um projeto
idealizado por Choeri, criado dentro do Departamento de Educação e Cultura quando este
ainda era dirigido pelo referido professor108, e desenvolvido juntamente com militares.
A idéia do PR surgiu dentro da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, quando
Choeri coordenava o Seminário de Educação e Segurança Nacional e a Escola era comandada
pelo general Bina Machado. A ECEME, segundo o professor, nunca deixou de apoiá-lo com o
Projeto Rondon, atuando, inclusive, no treinamento dos universitários participantes do
Projeto.
[...] não houve momento algum no qual não recebesse a assessoria da ECEME; a equipe
sempre esteve ao lado da iniciativa que estávamos desenvolvendo, e não quis, de modo
categórico, que o treinamento dos estudantes fosse feito de modo teórico (...); eu queria que
fossem militares que estivessem trabalhando na área: Pasquali, Ney Eichler, Luna Freire, todo
o pessoal do staff do general Bina Machado, e, depois, do general Reynaldo Mello de
Almeida, que o substituiu no comando da Escola. Ambos propiciaram-me a assessoria de
alguns desses oficiais. (CHOERI apud DELFOS, 2012, p. 16).

Se a idéia do Projeto Rondon nasceu durante a execução do Seminário de Educação e
Segurança Nacional, quando a ECEME estava sob o comando do general João Bina Machado,
o Projeto se materializou quando este general já havia deixado a ECEME, e assumido seu
comando o general Reynaldo Mello de Almeida que, segundo Choeri, não só encampou o PR
que ele havia começado a desenvolver com Bina Machado, mas o ampliou. No entanto,
mesmo de “longe”, Bina Machado foi essencial para a conquista dos apoios políticos e
financeiros necessários ao deslanchar do Projeto Rondon. Apesar de já ter deixado o comando
da ECEME, quando o Projeto Rondon levou a campo seu primeiro grupo de alunos – em
julho de 1967 – o general permaneceu como um dos personagens determinantes para o seu
desenvolvimento.
Para começar a ser desenvolvido, o Projeto Rondon precisou da autorização do
Ministério do Exército. A autorização inicial veio em dezembro de 1966 quando o Ministério
estava nas mãos do general Ademar de Queirós. No entanto, em 1967, quando o PR
108

Na universidade, ao assumir a Secretaria Geral, Choeri continuou no controle do Projeto Rondon, pois o Departamento de
Educação e Cultura estava submetido a esta Secretaria. O mesmo aconteceu quando Choeri assumiu, em 1971, a Sub-Reitoria
de Planejamento e Coordenação Executiva, visto que, segundo relato do próprio professor, como sub-reitor “toda execução
da universidade estava ao meu cargo, todo o projeto de execução da universidade tinha que passar por mim depois que o Lyra
[reitor João Lyra Filho] me deu a sub-reitoria” (CHOERI, 2012).
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efetivamente “saiu do papel”, o Ministério do Exército estava sob o comando de Aurélio de
Lyra Tavares (1967-1969)109, irmão do então reitor da UERJ, João Lyra Filho (1967-1972).
Lyra Tavares acolheu o Projeto Rondon desde o início, mantendo apoio durante os dois anos
em que esteve à frente do referido Ministério.
Com a ajuda do 5º Batalhão de Engenharia, partiu para Rondônia, em julho de 1967, a
primeira comitiva formada por 27 alunos e três professores da UEG, que tinha como objetivo
familiarizar os jovens “com as regiões mais distantes do país”, propiciando, “nos diferentes
níveis de formação profissional, conhecimentos necessários à compreensão da gente brasileira
e de suas carências” (BOLETIM UEG, julho, 1967, p. 18 e capa).
Nas palavras de Wilson Choeri, o Projeto Rondon nasceu para “dar consciência ao
jovem sobre a Amazônia, sobre o interior do Brasil”, para permitir que os universitários
pudessem “tomar um banho de Brasil, cheirar, sentir e degustar a realidade brasileira”
(CHOERI, 2012).
Nos jornais, o que se via eram notas (publicadas no Boletim UEG) de admiração pela
participação dos jovens no Projeto Rondon. Em muitas delas, ressaltava-se o caráter heróico
dos alunos que “embrenhavam-se nas selvas” brasileiras para projetar estradas, desenvolver
pesquisas e salvar vidas. De jovens universitários rebeldes e ameaçados pela ideologia
comunista, os universitários passaram a ser objeto de “júbilo” pela imprensa, chegando a ser
chamados de “novos bandeirantes” cuja função era a participação em uma grande “cruzada de
solidariedade nacional”, expressão do ideário do Projeto Rondon (BOLETIM UEG, Agosto,
1967, capa). A idéia que alimentava todas as menções honrosas aos participantes do PR,
dentro e fora da UERJ, era a de que o Projeto Rondon deu ao jovem aquilo que lhe faltava –,
neste caso, o motivava a se aproximar da ideologia comunista e do movimento estudantil: a
“correta motivação para realizar grandes e nobres tarefas” (BOLETIM UEG, Agosto, 1967, p.
13).
Notas publicadas no jornal O Globo entre os dias 9 e 15 de Agosto de 1967, referiramse ao Projeto Rondon como a forma mais eficaz para “utilização da energia da juventude para
fins construtivos”, tratando-o sempre como uma alternativa ou blindagem ao comunismo e às
manifestações políticas supostamente decorrentes dele.
O Projeto Rondon exibe o rico potencial de humanidade de nossos estudantes. Há ou não há
motivo para júbilo? Os fanáticos terroristas que se grudam no movimento estudantil nada
conseguirão, pois o estudante brasileiro é aquele que salva vidas em Rondônia e não o
109

Vale destacar que o general Aurélio de Lyra Tavares também foi comandante da ESG, entre setembro de 1966 e março de
1967, quando passou o comando da Escola ao general Augusto Fragoso. http://www.esg.br/a-esg/ex-comandantes/
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embevecido com a guerrilheira retórica de Havana (O GLOBO apud BOLETIM UEG,
Agosto, 1967, p. 13).

Esta nota foi publicada um mês depois de ter partido para Rondônia a primeira equipe
de universitários participantes do Projeto Rondon, que ficou conhecida como PR/Zero. Dentre
os universitários que viajaram para Rondônia em julho de 1967, estavam alunos de medicina
da UERJ, de geografia da UFF e de Engenharia na PUC-Rio. Segundo Choeri, a PUC foi
convidada a participar do projeto porque seu curso de Engenharia tinha densidade acadêmica,
coisa que a UERJ só tinha em Medicina. A UFRJ, embora convidada para participar do
Projeto, “nem deu importância! Sempre foi rempli” (CHOERI, 2012). Como professor da
Universidade Federal Fluminense e da UERJ, Omir Fontoura foi escolhido por Choeri para
fazer a seleção dos alunos do curso de Geografia daquela universidade e para chefiar a
primeira equipe de alunos a participar do Projeto Rondon110 (DELFOS, 2012).
Posteriormente, tornou-se o braço direito de Wilson Choeri no Projeto Rondon e no Campus
Avançado de Parintis. “Ele era minha concha acústica, minha ponte no local... ‘olha Choeri, tá
acontecendo isso’. Aí, cabia a mim resolver, na minha área” (CHOERI, 2012).
O número de participantes da primeira comitiva foi determinado pela capacidade do
transporte. A comitiva de 30 alunos e professores que seguiu para Porto Velho em 1967 foi
transportada por um avião da C-47 da DNOCS111 – Departamento Nacional de Obras contra a
Seca –, conseguido com o empenho do coronel Mauro Costa Rodrigues (que servia ao
Ministério do Exército) e do Ministro do Interior, o general Afonso Augusto Albuquerque de
Lima112.
O Projeto Rondon foi nacionalizado, no mesmo ano que foi criado pela UERJ, sendo
incorporado ao Ministério do Interior. O general Albuquerque de Lima, então Ministro do
Interior, teria dado apoio incondicional ao PR e indicado um coronel de sua confiança para
realizar a coordenação geral do Projeto, no caso, Mauro Costa Rodrigues. (DELFOS, 2012).
Os coronéis Mauro Costa Rodrigues e Sérgio Mário Pasquali – que era instrutor da ECEME
quando o PR foi idealizado – foram, segundo Wilson Choeri, “os dois homens que deram
possibilidade do Projeto Rondon avançar. Se não houvesse esses dois não haveria o Projeto, a
110

Essa primeira operação do Projeto Rondon ficou conhecida como PR/Zero. Omir Fontoura, que era professor da UFF e
também da UERJ, foi designado por Choeri para liderar o grupo que foi para Rondônia em julho de 1967 porque, na
condição de Secretário Geral da UEG, Choeri não podia se ausentar da universidade (CHOERI, 2012).
111

Após essa primeira experiência, os vôos que levavam universitários envolvidos com o PR para o interior do Brasil
passaram a ser feitos por aviões da FAB, custeados pelo Ministério do Interior.
112

Quando os primeiros contatos foram estabelecidos com o Ministério do Exército para realização do projeto Rondon, em
fins de 1966, o general Albuquerque de Lima trabalhava em um dos órgãos deste Ministério. Só em 1967 o general passou a
Ministro do Interior e o PR à sua responsabilidade, portanto (BOLETIM UEG, Dez., 1969, p. 19-20).
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durabilidade e a eficiência dele” (CHOERI, 2012). Ao deixar a coordenação do Projeto para
integrar a Secretaria Executiva do MEC, Mauro da Costa Rodrigues passou o cargo de
Coordenador Geral do PR para o coronel Sérgio Mário Pasquali, que continua ligado à
coordenação do PR até os dias atuais113.
De acordo com o professor Omir Fontoura,
O Mauro Costa Rodrigues foi o dínamo que permitiu o crescimento exponencial do Projeto
Rondon. [...] O Sérgio Mário Pasquali consolidou o Projeto Rondon e ampliou
expressivamente o número de campi avançados. Criou 19 dos 23 campi avançados, o que por
si só, demonstra o significado do seu extraordinário trabalho. (FONTOURA apud DELFOS,
2012, p. 33).

O professor Omir Fontoura destacou também o papel desempenhado pelo general Bina
Machado no desenvolvimento do PR, frisando que seu relacionamento com este general se
fazia por meio do professor Wilson Choeri. Além disso, Fontoura, que se tornou um dos
conferencistas de EPB na UERJ no início dos anos 70, alegou ser o apego à juventude
universitária o que teria levado Bina Machado ao cargo de professor e coordenador de EPB na
UERJ.
Devemos ao general Bina Machado ter sido estendido o Projeto Rondon a São Paulo,
Campinas e Pernambuco. Ele se identificava tanto com a juventude universitária que aceitou o
convite de Choeri para coordenar o Estudo de Problemas Brasileiros na UEG. O general,
transformado em professor, engrandeceu o ensino e montou excelente equipe. (FONTOURA
apud DELFOS, 2012).

Entre 1967 e 1989 – quando o PR foi extinto como programa do governo – o Projeto
Rondon atuou em várias regiões do país através das chamadas Operações Nacionais,
Regionais e Especiais, que eram realizadas sempre no período de férias dos estudantes. Além
destas operações, começaram a ser instalados, a partir de 1969, os chamados campi
avançados. O campus avançado representava a fixação da universidade em uma determinada
região do interior brasileiro e surgiu com o objetivo de transformar o PR, inicialmente um
projeto sazonal, em efetivo, com atividades nas variadas regiões do país durante o ano inteiro
e não somente no período de férias dos alunos.
Ao longo de seu desenvolvimento foram instalados 23 campi avançados de atuação do
Projeto Rondon em variadas regiões do interior do Brasil, dentre as quais a região norte que
recebeu os três primeiros campi, em 1969: Boa Vista, Tefé e Parintins. Na medida em que “o
113

Como órgão público do governo, o Projeto Rondon foi extinto em 1989, na presidência de José Sarney. Após esta data, o
coronel Sérgio Mário Pasquali e demais pessoas ligadas aos PR criaram uma Organização Social de Interesse Público/OSCIP
para manter vivo o Projeto que, segundo o coronel, “está em pleno processo de crescimento”. Fonte: Pasquali em entrevista à
Universidade Federal do Acre. Acessado em 18/07/12. http://www.ufac.br/portal/news/coronel-sergio-mario-pasquali
Informações sobre as atividades atuais do Projeto Rondon, ver: http://projetorondon.pagina-oficial.com e
http://www.projetorondon-rj.org.br/
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Projeto Rondon criava um ‘campus’, aumentava, concomitantemente, a participação dos
universitários nos seus trabalhos” (BOLETIM UEG, Dez., 1973, p. 1176). Esta afirmação se
justifica pelo progressivo aumento do número de universitários participantes do projeto ao
longo dos anos de seu desenvolvimento. Do início do Projeto, em 1967, quando o PR/Zero
levou uma equipe de 30 alunos e professores a Porto Velho, a 1989, ano em que o PR foi
extinto, o Projeto levou ao interior do Brasil, cerca de 350.000 universitários114, tanto através
de suas operações quanto de atividades realizadas nos campi fixados nas regiões, onde os
universitários podiam prestar serviços afins à sua formação, durante todo o ano.
Conforme aponta Carlos Alberto Rabaça, ex-aluno do curso de Ciências Sociais da
UEG e ex-participante do Projeto Rondon,
O Campus tinha como objetivo principal proporcionar aos alunos aprendizado direto, através
de prática orientada na prestação de serviços em atividades ligadas aos respectivos currículos
escolares, além de assessorar os órgãos municipais em todas as suas atividades técnicoadministrativas. [...] Lembro-me que a UEG foi a terceira na caminhada e a primeira na ideia.
(RABAÇA apud DELFOS, 2012, p. 29).

A UERJ foi a “primeira na caminhada” porque a ideia de construir um “braço da
universidade” em regiões interioranas e “carentes” do Brasil partiu desta universidade – e do
professor Wilson Choeri (CHOERI, 2012). No entanto, antes da instalação do Campus
Avançado da UERJ, em Parintins, a UFSM (RS) e a UFJF (MG), respectivamente, criaram os
campi de Boa Vista (RR) e Tefé (AM).
O primeiro campus avançado foi instalado em Boa Vista, Roraima, em 1º agosto de
1969, tendo funcionado até o ano de 1985 com equipes da Universidade Federal de Santa
Maria (RS)115, que trabalhavam, principalmente, nas áreas de saúde e educação. O campus de
Roraima teria sido o primeiro porque seu criador, o coronel Mauro Costa Rodrigues mantinha
relações de proximidade com autoridades da UFSM, no Rio Grande do Sul, facilitando o
estabelecimento do campus. O segundo campus avançado foi instalado em Tefé, estado do
Amazonas, poucos dias depois do primeiro, em 9 de agosto 1969. Também criado pelo
coronel Mauro Costa Rodrigues, o campus de Tefé funcionou como sede da Universidade
Federal de Juiz de Fora (CHOERI apud DELFOS, 2012). O campus avançado de Parintins foi
o único estabelecido pela então Universidade do Estado da Guanabara/UEG. Fixado no
município de Parintins, no estado do Amazonas, no final de setembro de 1969, o campus foi
idealizado por Choeri assim como o foi o Projeto Rondon.

114
115

Fonte: http://www.projetorondon-rj.org.br/historia.html (acessada em julho de 2012).
Fonte: http://w3.ufsm.br/infocampus/?p=829 (fonte acessada em julho de 2012).
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No campus de Parintis, “um pedaço da UEG em pleno Amazonas”, a universidade
chegou a fixar uma escola de licenciatura, na qual foram formados vários professores que
passaram a atuar na própria região. Tudo com o envolvimento de professores e universitários
da UEG que iam mensalmente a Parintins para ministrar os cursos. Segundo Choeri, a
instalação do campus de Parintis foi revolucionária, pois “ao invés de ser graduação à
distância, era graduação no campus lá deles” (CHOERI, 2012). Era revolucionária também
porque se propunha a formar professores em uma região na qual os professores que existiam
eram leigos, “mal sabiam ler e escrever, e não tinham nenhuma licenciatura” (CHOERI apud
DELFUS, 2012, p. 22).
Formar professores para exercer o magistério na própria região e cuidar de assessorar o
município em questões ligadas à saúde e educação eram considerados objetivos específicos do
campus avançado da UERJ. O objetivo geral (deste e dos demais campi criados) seria
“integrar social, moral e civicamente cada aluno” participante do Projeto116. A filosofia que
informava os valores morais e cívicos que deveriam ser disseminados era a mesma que
orientou o Projeto Rondon e, posteriormente, o Estudo de Problemas Brasileiros: aquela que
constituía a Doutrina de Segurança Nacional.
Apesar de desenvolvido em conjunto com os militares, com total apoio do regime
militar e orientado ideologicamente pela Doutrina de Segurança Nacional, tanto Choeri
quanto Fontoura, em relato à Revista Delfos, sublinharam que o Projeto Rondon não era um
projeto militarizado. Omir Fontoura117 chegou a tomar como exemplo do caráter
“democrático” e “não-ideológico” do Projeto, o fato de universitários com “ficha no DOPS”
terem participado do PR. Nas palavras de Fontoura:
O Projeto Rondon nunca foi um projeto militarizado. A própria esquerda do Partidão o tinha
em altíssima conta. No projeto piloto, foram alguns alunos com ficha no DOPS’, e se
houveram com alta dignidade. Ao longo de outras operações, houve infiltração a fim de
saberem se ‘os militares estavam fazendo lavagem cerebral’, nada encontraram (FONTOURA
apud DELFOS, 2012, p. 32).

Nesta mesma linha, Choeri afirmou que
[...] nós não colocamos profissionais para planejar o Projeto Rondon, era o estudante, era o
jovem que planejava, nós só os conduzíamos, dávamos as diretrizes e nunca houve lavagem
cerebral, e isso a esquerda reconheceu, e, até hoje, reconhece. (CHOERI apud DELFOS,
2012, p. 26).
116

Fonte: Relatório Geral do Setor Saúde da 1º e 2º equipes que integraram o Campus Avançado de Parintins (dez.1969), sob
a direção de Juarez Moraes de Avelar, médico recém-formado pela UERJ (em dezembro de 1968).
117

Assim como outros tantos professores envolvidos com o Seminário de Educação e Segurança Nacional e/ou o Projeto
Rondon, Omir Fontoura também fez mobilidade dentro da UERJ, passando a integrar os órgãos superiores da mesma. Em
1970, por exemplo, foi nomeado Diretor do Departamento Administrativo dos Institutos Básicos da então UEG (BOLETIM
UEG, 1970).
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Por fim, o professor Choeri destacou que sentia orgulho por ter desenvolvido projetos
em conjunto com os militares, sendo o primeiro deles o Seminário de Educação e Segurança
Nacional, desenvolvido com militares da ECEME, e a partir do qual pode demonstrar que
“esses estereótipos que querem manter, entre civil e militar é a mais bruta das asneiras. Todos
são brasileiros...” (CHOERI apud DELFOS, 2012, p. 24).
O Projeto Rondon (e o posterior estabelecimento do campus avançado de Parintins)
rendeu à UERJ bastante prestígio durante o regime militar. Assim como a “plena sintonia”
entre a universidade e o Exército118, o pioneirismo da UERJ ao desenvolver o Projeto Rondon
foi “reconhecido e exaltado a cada dia, principalmente pelo poder militar...” (BOLETIM
UEG, Março, 1972, p. 313).
Pode-se dizer que o Projeto Rondon cumpriu seu papel ao alçar a então UEG ao
conhecimento da sociedade civil, fortalecendo e expandindo as relações de colaboração
estabelecidas entre civis e militares, iniciadas com o Seminário de Educação e Segurança
Nacional. Além disso, levou à UERJ ao conhecimento e apreço do governo militar, o que teria
sido revertido em apoio a projetos da universidade e em não-intervenção federal, como
ocorreu com tantas outras instituições durante do regime dos militares.
Não obstante civis e militares compartilhassem da preocupação com o desenvolvimento,
com a segurança nacional e com o valor da educação para a promoção dos mesmos, militares
e civis tinham interesses diretos na implementação do Projeto Rondon: para a UERJ, o projeto
resultava em notoriedade, status, e fortalecia sua relação com os militares, o que culminava
em apoio para desenvolvimento de seu campus e em não intervenção na universidade; para os
militares, a UERJ se mostrava, por seu perfil pragmatista e utilitarista, de “fácil penetração”,
uma excelente oportunidade para difundir sua doutrina dentro do campo universitário.

4.2

A gestação da pós-graduação em EPB da UERJ

Na seção anterior, assumimos a premissa de que a história do Mestrado em EPB da
UERJ teve início, embrionariamente, nos Seminários de Educação e Desenvolvimento e de
Educação e Segurança Nacional, assim como no Projeto Rondon, visto que permitiram,
118

Em seu discurso de final de ano (1967), o general Ernesto Geisel, então Presidente da República, exaltou a ação pioneira
da UEG ao criar o Projeto Rondon e ressaltou a “plena sintonia” entre Exército e UEG, que teria permitido o sucesso do
referido Projeto (BOLETIM UEG, jan., 1968, p. 29).
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respectivamente, o estabelecimento e o fortalecimento de relações de colaboração entre civis e
militares dentro da UERJ. Nesta seção, focaremos o Curso Superior de Guerra da ESG e o
curso de Mestrado em EPB criado nesta Escola, por entendê-los como bases para a concepção
do curso de Mestrado em EPB da UERJ.
De modo mais específico, buscar-se-á: definir a estrutura e os objetivos do Curso
Superior de Guerra desenvolvido na ESG, por ser este aberto também ao público civil e ter
servido de modelo para o curso de Mestrado em EPB; compreender as afinidades entre a
estrutura e o conteúdo do CSG e do Curso de Mestrado em EPB; definir o componente
metodológico-doutrinário presente nestes cursos; atentar para os possíveis interesses
envolvidos na criação de um curso de Mestrado em EPB dentro da ESG; e, por fim, focar os
possíveis motivos que levaram ao não desenvolvimento deste curso de Mestrado, não obstante
tenha sido credenciado pelo CFE.

4.2.1 A ESG, seus cursos e a DSN

“Nesta Casa Estuda-se o Destino do Brasil”

A Escola Superior de Guerra foi criada em 1949 (LEI Nº 785/49) para ser um centro
misto de altos estudos militares e civis. Como foi mencionado no capítulo primeiro desta tese,
a Escola foi criada com o objetivo de elaborar alternativas para equacionar os obstáculos ao
desenvolvimento nacional que, à época, apareciam associados à infiltração comunista e sua
consequente ameaça à segurança nacional. O alcance dos referidos objetivos seriam buscados,
principalmente, através de dois importantes cursos desenvolvidos pela Escola, o Curso
Superior de Guerra/CSG e o Curso de Estado-Maior e Comando das Forças
Armadas/CEMCFA.
Para o enfrentamento da ideologia comunista e a promoção da segurança nacional, a
ESG construiu, portanto, sua Doutrina de Segurança Nacional. Ao elaborar a DSN e garantir
que a mesma fosse o ponto de partida para a formulação metodólogico-doutrinária de seus
cursos, a ESG permitiu a socialização de “uma linguagem e idéias comuns com as quais se
pensavam os problemas do país” (SANTOS, 2010, p. 100). Em outras palavras, seus
estagiários eram formados a partir de uma mesma linguagem, de um mesmo arcabouço
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metodológico-doutrinário que garantia uniformidade à maneira pela qual analisavam e
buscavam equacionar os problemas brasileiros elencados pela Escola.
A uniformização das formas de pensar, interpretar e buscar equacionar os problemas
nacionais possibilitada pela DSN foi fundamental para a autonomia do campo militar e para
legitimar a importância e a força da ESG dentro deste campo. O golpe de 1964 e a tomada do
poder político pelos militares trouxe a ESG para o centro dos campos político e militar,
partindo da Escola a produção de idéias, valores e projetos políticos que, criados dentro do
campo militar, foram estendidos aos civis (SANTOS, 2010). A DSN tornou-se, portanto, o
principal instrumento para institucionalização do poder militar no Brasil, cujo processo,
segundo argumenta Everton Santos (2010), ocorreu dentro de um quadro de relações de
dominação civil-militares. Assumindo esta premissa, a reprodução e a legitimação de tais
relações de dominação civil-militares passariam pela socialização na Doutrina de Segurança
Nacional (SANTOS, 2010).
A difusão da Doutrina de Segurança Nacional dava-se, principalmente, através dos dois
principais cursos da Escola – o Curso Superior de Guerra e o Curso de Estado-Maior e
Comando das Forças Armadas – e das ADESGs, as Associações de Diplomados da Escola.
Um importante instrumento de disseminação da DSN expressou-se também na disciplina de
Estudo de Problemas Brasileiros e nos cursos de pós-graduação em EPB desenvolvidos na
UERJ. Como abordado em capítulos anteriores, o conteúdo programático da disciplina de
EPB era claramente informado pela Doutrina de Segurança Nacional. O mesmo se pode dizer
dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB desenvolvidos na UERJ, sobre os quais
trataremos no próximo capítulo.
Embora se possa dizer que o CSG e o CEMCFA sejam os principais cursos da ESG, não
se pode negligenciar a existência de vários outros cursos, no geral mais curtos, desenvolvidos
na Escola ao longo de sua história119. Nesta tese, faremos menção aos Cursos de Atualização e
Extensão visto que foram criados no ano em que foi idealizado o curso de Mestrado em EPB
da ESG (1973), quando a Escola era comandada pelo general João Bina Machado.
Inicialmente, a ESG foi idealizada para ministrar, apenas para militares, o Curso de Alto
Comando. No entanto, acabou oferecendo desde seu primeiro ano letivo, em 1950, o Curso
Superior de Guerra para o público civil e militar. O Curso de Estado-Maior e Comando das
Forças Armadas, por sua vez, teve suas atividades iniciadas no ano letivo de 1954, sendo
oferecido apenas para militares. Parte do conteúdo do CSG constituiu o CEMCFA e pode ser
119

Como exemplo, podemos citar o Curso de Mobilização Nacional, criado em janeiro de 1957 e o Curso de Informação,
criado em maio de 1958 (ESG, Regimento Interno, 1973).
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visto também compondo o programa do curso de Mestrado em EPB da ESG. As diferenças
relativas ao conteúdo programático do CSG e do CEMCFA respondem ao público-alvo dos
respectivos cursos, tendo o CEMCFA, por exemplo, uma unidade focada em assuntos
especificamente militares (Doutrina Militar). Em razão dessas especificidades é que tomamos
o CSG e não o CEMCFA como o curso-base de onde proveio o Mestrado em EPB que, assim
como o CSG, era voltado para a formação de civis e militares para ocupar postos na
administração pública do Estado e formular uma política de segurança e desenvolvimento
para o Brasil.
Em consonância com as transformações no cenário político nacional, a ESG também
passou por importantes mudanças em sua estrutura. Um ano antes do golpe, em 1963, a
Escola passou “a se preocupar explicitamente com a habilitação de civis e militares para a
execução de uma política de Segurança Nacional” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 136).
Foi nos anos 60 também que duas mudanças importantes ocorreram na Escola: a
primeira refere-se a questão do desenvolvimento e a segunda à questão da moral. Desde a
criação da ESG em 1949 a questão da segurança prevaleceu como sendo o grande foco dos
estudos da Escola. Na segunda metade da década de 1960, no entanto, tem-se uma mudança
importante no panorama da instituição, e definitiva para a própria constituição futura dos
estudos dos problemas brasileiros. Sob o comando do General Augusto Fragoso (1967-1971),
a ESG reformulou seu programa de estudos e a própria questão doutrinária, passando a “exigir
mais e mais a análise do desenvolvimento” para abordar a questão da segurança nacional.
Embora a Escola nunca tivesse negligenciado a questão do desenvolvimento, novo enfoque
foi dado à questão (PARECER Nº 1.331/74).
Segundo documento apresentado pela ESG ao CFE com vistas a solicitar o
credenciamento de seu Curso de Mestrado em EPB, foi a partir deste momento que a ESG se
impôs efetivamente “como centro de ensino e pesquisa” “no horizonte cultural do país”
(PARECER Nº 1.331/74).
Dentro desse período de mudanças internas, iniciado no final dos anos 60, a ESG
intensificou também sua preocupação com a questão da moral, reforçando sua importância
para a manutenção da segurança nacional e, como consequência, para o desenvolvimento.
Fatores como a eclosão da Revolução Cubana, a (re)atualização da ameaça comunista e a
organização dos movimentos operários e estudantis estimularam o estreitamento da relação
entre moral e segurança e a própria incorporação do fator psicossocial à estrutura dos cursos
da ESG, na forma de uma das expressões do poder nacional. O fortalecimento da moral
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passou a ser tratado como uma ação necessária para fazer frente à corrupção, à subversão e,
em sentido mais amplo, para alcançar os objetivos nacionais (OLIVEIRA, 1982).
É dentro deste cenário de explícita preocupação com a questão da moral e da segurança
para o alcance do desenvolvimento nacional que a ESG, sob o comando do general Bina
Machado (1972-1974), orientou os cursos da Escola no início dos anos 70, o que inclui a
criação do Mestrado de Estudo de Problemas Brasileiros. É sobre estes cursos que passaremos
a tratar agora.

4.2.2 O Curso Superior de Guerra e o modelo para o Mestrado em EPB

Para traçar a estrutura e os objetivos do Curso Superior de Guerra, recorreremos aos
chamados “documentos de execução” dos cursos realizados na ESG. Como o próprio nome
sugere, os “documentos de execução” apresentam a relação dos cursos desenvolvidos na
instituição, anualmente ou semestralmente, destacando o plano geral de estudos para cada ano
letivo, o currículo dos cursos ministrados, as fichas didáticas contendo todos os temas120 e
conteúdos trabalhados, dentre outras informações pertinentes ao desenvolvimento dos cursos.
A análise destes documentos nos permitirá traçar um panorama da estrutura curricular
da ESG nos primeiros anos da década de 1970, visto ter sido neste período que a Escola foi
comandada pelo General João Bina Machado (1972-1974), que o Mestrado em EPB foi
idealizado (1973) e que recebeu credenciamento do Conselho Federal de Educação (1974).
Sendo a tese deste estudo a de que a pós-graduação em EPB realizada na UERJ
denuncia o transplante de um projeto de socialização política e reprodução ideológica da ESG
para a UERJ, faz-se necessário compreender as bases através das quais esta tese se sustenta.
Para tal, é importante conhecer o conteúdo programático dos cursos da Escola Superior
Guerra no período em questão.
Para além do CSG, faremos referência também, embora de modo sintético, aos demais
cursos desenvolvidos na Escola entre 1973 e 1974. Os Planos Gerais de Estudos para os anos
de 1973 e 1974 elencam os cursos que funcionaram na ESG nos referidos anos, quais sejam: o
Curso Superior de Guerra; o Curso de Estado-Maior e Comando das Forças Armadas; um
Curso de Atualização dos diplomados e Cursos de Extensão (posteriormente chamados de
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Forma como são chamadas as disciplinas na ESG (SEPÚLVEDA, 2011).
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Ciclos de Extensão), tendo sido estes últimos – os cursos de atualização e extensão – iniciados
em 1973. Em nenhum dos Planos houve menção ao curso de Mestrado em Estudo de
Problemas Brasileiros ou a qualquer outro curso nesta área de EPB na Escola Superior de
Guerra, o que se mostra curioso, uma vez que em 1973 a ESG enviou ao CFE pedido de
credenciamento de seu curso de Mestrado em EPB, e um ano mais tarde, em maio de 1974, o
referido curso recebeu parecer de aprovação do Conselho Federal de Educação – órgão
responsável pelo credenciamento de cursos já existentes e, portanto, passíveis, de avaliação.
A menção aos cursos desenvolvidos na ESG nos anos em que o Mestrado em EPB foi,
respectivamente, criado pela ESG e credenciado pelo CFE, responde à intenção da autora de
buscar compreender a ausência do Curso de Mestrado em EPB nos documentos de execução
da Escola, apesar do mesmo ter sido credenciado pelo Conselho Federal de Educação. A
hipótese que acompanha este tese é a de que o Curso de Mestrado em EPB proveio do Curso
Superior de Guerra, não tendo aquele existido em separado deste. Os motivos que nos
permitem afirmar esta hipótese advêm do próprio Parecer de credenciamento do curso e serão
apresentados ao longo desta seção.
Tendo iniciado suas atividades no primeiro ano letivo da ESG em 1950, o Curso
Superior de Guerra apresenta, desde o início de suas atividades, civis e militares como
público-alvo e o objetivo de estabelecer uma Doutrina de Segurança Nacional, formular uma
Política de Segurança Nacional e, por fim, elaborar técnicas de planejamento para a
Segurança Nacional (SVARTMAN, 2006). Em 1973, sob o comando do general Bina
Machado, e já tendo assimilado à sua estrutura o maior enfoque dado à questão do
desenvolvimento e da moral juntamente com o grande tema da Segurança Nacional, a Escola
define a finalidade geral do Curso Superior de Guerra como sendo:
a) Habilitar civis e militares para o exercício de funções de Direção e Assessoria,
especialmente dos órgãos responsáveis pela formulação e planejamento da Política Nacional
de Segurança e Desenvolvimento;
b) Cooperar no aprimoramento de uma metodologia para a formulação e planejamento da
Política Nacional de Segurança e Desenvolvimento (ESG, Regulamento, 1973, Art. 24º)121.

Esta finalidade geral decompõe-se em seis objetivos que orientam detidamente o
desenvolvimento do CSG, moldando a escolha dos temas trabalhados em cada um de seus
períodos de trabalho, a saber:
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Estas finalidades, da forma como foram apresentadas na citação acima, foram expressas no Regimento da ESG de 1967.
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1) O estudo de Conceitos Básicos da Doutrina de Desenvolvimento e de Segurança
Nacional;
2) A análise das conjunturas interna e externa, a fim de determinar as necessidades básicas
nacionais, os óbices que a elas se opõem e a capacidade de Poder Nacional para obtenção
ou manutenção dos Objetivos Nacionais Permanentes (ONP);
3) O estudo sobre Informações Nacionais visando à sua utilização na formulação e no
planejamento da Política de Desenvolvimento e de Segurança;
4) O estudo sobre Mobilização Nacional, ensaiando a formulação de uma doutrina que vise
os quatro campos do Poder Nacional e uma estrutura organizacional para a mesma;
5) O estudo e aperfeiçoamento de uma metodologia para a formulação, planejamento e
execução da Política Nacional de Desenvolvimento e de Segurança Nacional, nos níveis
geral e setorial do governo;
6) A elaboração, como aplicação dos estudos, de um ensaio de formulação da Política
Nacional de Desenvolvimento e de Segurança e seu respectivo planejamento no nível
CSN, EMFA, SNI e MINIPLAN. (ESG, D2-73 e D2-74).

Como pode ser visto acima, o desenvolvimento e a segurança nacional aparecem como
componentes de um mesmo projeto político que teriam os estagiários do CSG função de
formular. Todo o curso desenvolve-se em torno de quatro grandes campos ou áreas de
concentração constituídas em consonância com as quatro expressões do poder nacional, a
saber: política, econômica, psicossocial e militar. Vale destacar que os óbices ao
desenvolvimento nacional também eram divididos segundo seu caráter político, econômico,
psicossocial e militar. Voltaremos a estas áreas de concentração por terem sido
compartilhadas com os cursos de Mestrado em EPB da ESG e da UERJ122.
Os conceitos básicos que compõem a Doutrina de Segurança Nacional são objeto de
estudo do CSG e, além disso, informam toda a estrutura do mesmo, uma vez que para
formular um projeto de desenvolvimento e segurança para o país, tornava-se necessário, sob a
perspectiva esguiana, conhecer os óbices ao desenvolvimento e à segurança nacional. Estes
obstáculos, que são apresentados na DSN, dialogam com os objetivos nacionais que, segundo
a referida doutrina, precisam ser alcançados para que o projeto de segurança e
desenvolvimento possa ser efetivamente executado.
O Curso Superior de Guerra foi estruturado em três períodos de estudo, sendo o
primeiro doutrinário, o segundo conjuntural e o terceiro, voltado para aplicação dos
conhecimentos assimilados nos períodos precedentes – o que significa a formulação da
Política Nacional de Segurança e Desenvolvimento, como indica o sexto objetivo listado. As
“disciplinas” dos cursos foram agrupadas dentro de cada um desses três períodos (ESG, D173; D2,74). O primeiro, chamado de Doutrinário, destina-se a fornecer uma base conceitual ao
122

No caso do curso da UERJ, a área militar foi substituída pela área de segurança nacional.
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estagiário, de modo que o mesmo possa refletir apropriadamente sobre os problemas
conjunturais a serem trabalhados no segundo período. Inicialmente, portanto, deveriam ser
definidos os modos de pensar, a visão de mundo da Escola, que se fundamentava na DSN,
para só então o estagiário ter condições de pensar sobre os problemas nacionais (e
internacionais). A definição do método para socialização da doutrina era fundamental para
garantir que esta última se desenvolvesse dentro dos moldes “ideológicos” da Escola. De
posse de métodos e conceitos doutrinários apropriados, e do conhecimento acerca dos
problemas sobre os quais seria importante refletir e solucionar, partia o estagiário para o
terceiro período do curso, onde deveria demonstrar seus conhecimentos através da
“formulação de planos, estratégias e políticas a serem aplicadas na sociedade”
(SEPÚLVEDA, 2011, p. 154). Todos os períodos implicavam a adoção de técnicas didáticas
diferenciadas, não obstante os objetivos, a base doutrinária e o método de interpretação e
aplicação fossem os mesmos durante todo o desenvolvimento do curso.
Os três períodos do CSG juntos compreendem sete fases que, por sua vez, abarcam as
matérias, unidades didáticas e os trabalhos desenvolvidos no curso. O CSG soma 40 semanas
de trabalho, sendo 11 destas dedicadas ao período doutrinário, 23 ao conjuntural e outras seis
semanas ao período de aplicação (ESG, D1-73; D2-73; D2-74).
Nas próximas páginas apresentamos três quadros a partir do quais podemos observar a
estrutura do Curso Superior de Guerra, que compreende seus (três) períodos, fases, matérias,
unidades didáticas e títulos dos trabalhos (temas apresentados como desdobramentos das
unidades didáticas). A apresentação dessa estrutura é importante porque advirá dela a
estrutura-base dos cursos de mestrado em EPB da ESG e da UERJ.

169

1º Período Doutrinário / 11 semanas
FASES

I-Orientação
Escolar

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA

1. Orientação Escolar

1. Orientação
Escolar

2. Política Nacional

2. Política Nacional

3. Poder Nacional

3. Poder Nacional

2. e 3.

TÍTULOS DOS TRABALHOS
AI- Aula Inaugural
T1-A ESG, origem, evolução, tendências
T2-Programa de Estudo do Ano Letivo de 1973
T3-Método de Trabalho Didático
T4-Tipos de Atividades Didáticas: Discussão
Dirigida
T5-Tipos de Atividades Didáticas: Simpósio e
Trabalho de Grupo
T6-Teorias Políticas-Conceitos Fundamentais
T7-Objetivos Nacionais
T8-Política Nacional
T9-Estratégia Nacional
T10-Poder Nacional
T11-Poder Político
T12-Poder Econômico
T13-Poder Psicossocial
T14-Poder Militar
SP1-Política Nacional e Poder Nacional
T15-Desenvolvimento Nacional
T16-Desenvolvimento do Poder Político

4. Teoria do
Desenvolvimento

T17-Desenvolvimento do Poder Econômico
T18-Desenvolvimento do Poder Psicossocial
T19-Desenvolvimento do Poder Militar
T20-Regimes Políticos Contemporâneos

II-Doutrina
Básica

4. Desenvolvimento
Nacional

5. Modelos de
Desenvolvimento

T21-Sistemas Econômicos Contemporâneos
T22-Estruturas Sociais Contemporâneas
T23-Modelos Militares Contemporâneos

6. Política e
Estratégia de
Desenvolvimento

T24-Política e Estratégia de Desenvolvimento
Nacional

7. Conhecimentos
Complementares de
Desenvolvimento

T26-A Economia no Desenvolvimento

T25-Sistema de Desenvolvimento Nacional

TG1-Indicadores de Desenvolvimento
T29-Segurança Nacional

8. Teoria da
Segurança
5. Segurança
Nacional

9. Teoria dos
Conflitos
Contemporâneos
10. Política e
Estratégia de
Segurança

T30-Segurança do Poder Político
T31-Segurança do Poder Econômico
T32-Segurança do Poder Psicossocial
T33-Segurança do Poder Militar
T34-Guerra Contemporânea
T35-Guerra Revolucionária Comunista
T36-Guerra Psicológica
T37-Política e Estratégia de Segurança Nacional
T38-Segurança Interna
T39-Segurança Externa
T40-Sistema de Segurança Nacional
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1º Período Doutrinário / 11 semanas
FASES

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA
11. Conhecimentos
Complementares de
Segurança

TÍTULOS DOS TRABALHOS
T41-Defesa Civil
T42-Defesa Territorial
TG2-Indicadores de Segurança
T45-Informações Nacionais

12. Informações
Nacionais

T47-Informações de Desenvolvimento Político,
Econômico, Psicossocial e Militar.
T48-Sistema de Informações de Segurança e
Desenvolvimento no Planejamento

6. Informações
Nacionais

T49-Informações de Segurança e de
Desenvolvimento: Considerações Doutrinárias

13. Conhecimentos
Complementares de
Informações

II-Doutrina
Básica

T46-Informações de Segurança Política,
Econômica, Psicossocial e Militar.

T50-Produção de Classificação das Informações
de Segurança
T51-Produção de Informações de
Desenvolvimento
T52-Contra-Informação
T53-Serviços de Informações Estrangeiros

14- Logística
Nacional
15. Mobilização
Nacional
7. Mobilização
Nacional
16. Conhecimentos
Complementares de
Mobilização

6a9

8. Administração
IIIMetodologia

4 a 16

17. Administração

18. Metodologia e
Sistemática
9. Metodologia para o
19. Formulação da
Estabelecimento da
Política Nacional
Política Nacional
20. Planejamento da
Política Nacional

T56-Logística Nacional
T57-Mobilização Nacional. Mobilização Política,
Econômica, Psicossocial e Militar
T58-Sistema de Mobilização Nacional
T59-Correlações da Logística e Mobilização
T60-Mobilização Política
T61-Mobilização Econômica
T62-Mobilização Psicossocial
T63-Mobilização Militar
SP-2-Desenvolvimento, Segurança, Informação e
Mobilização Nacionais
T66-O Moderno Conceito de Administração
T67-Administração de Recursos Humanos
T68-Informática na Administração
T69-Informática
T70-Técnicas Modernas e Decisão
T71-Teoria do Planejamento
T72-Metodologia para o Estabelecimento da
Política Nacional-Concepção Geral
T73-Método da Avaliação da Conjuntura
T76-Orçamento-Programa Governamental

No primeiro período do CSG (Doutrinário) os estagiários são apresentados aos
fundamentos da Doutrina de Segurança Nacional, o que implica a socialização em conceitos
que constituem a doutrina, tais como Política Nacional, Estratégia Nacional, Objetivos
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Nacionais e Poder Nacional, para citar alguns. Quanto ao poder nacional, seu estudo exige a
compreensão de suas quatro expressões: os poderes político, econômico, psicossocial e
militar. É a partir dessas quatro perspectivas, portanto, que o poder nacional é compreendido e
problematizado na Escola Superior de Guerra.
Ao final do CSG, para estarem aptos a formular um projeto político de desenvolvimento
e segurança para o Brasil, os estagiários entram em contato, já no primeiro período, com
teorias do desenvolvimento, teorias da segurança nacional e teorias dos conflitos. Quanto às
duas primeiras, a segurança nacional e o desenvolvimento são também analisados a partir das
mesmas quatro expressões do poder nacional mencionadas acima.
Sendo a segurança e o desenvolvimento, segundo a DSN, alcançados a partir do
levantamento e equacionamento dos óbices ao poder nacional e, consequentemente, ao
alcance deste, não é de se estranhar que as teorias sobre o desenvolvimento e a segurança
sejam pensadas na ESG a partir dessas quatro grandes expressões do poder.
Além disso, pode-se afirmar que o CSG desenvolvia-se com base nestas mesmas quatro
grandes áreas/campos de concentração

123

. Isto porque as matérias-chave para o seu

desenvolvimento – relativas ao poder, ao desenvolvimento, à segurança, informação e
mobilização – eram estudadas segundo os mesmos quatro campos do poder. E serão esses
mesmos campos que darão a tônica da estrutura do curso de Mestrado em EPB criado pela
ESG em 1973 (ESG, D2-73; D2-74).
Sob a perspectiva esguiana, a segurança nacional vinha sendo ameaçada pela ideologia
comunista. Dentro deste cenário de “guerra permanente”, fazia-se necessário o enfrentamento
do inimigo. A batalha contra o comunismo, por sua vez, não poderia se dar apenas através de
uma guerra física, haja vista que esta seria insuficiente para conter sua disseminação. Na visão
dos ideólogos da Escola, o enfrentamento do comunismo deveria se dar mediante o emprego
de uma guerra psicológica e revolucionária, a qual se expressaria através do fortalecimento de
valores morais ligados à tríade “Deus, Pátria, Família”. Além de ser um dos temas-chave de
discussão do CSG, a ideia de guerra psicológica contra o comunismo (e por isso
revolucionária) nos leva a compreender porque a questão da moral passou a ser mais enfocada
123

As afirmações que seguem dizem respeito ao desenvolvimento do CSG entre 1973 e 1974, período em que ESG estava
sob o comando do general João Bina Machado. Embora este general tenha se tornado comandante da ESG em 1972, a
maioria das transformações implementadas por ele na Escola só passaram a vigorar a partir de 1973. Podemos destacar como
mudanças implementadas pelo general, a incorporação de novas unidades didáticas ao CSG, dentre as quais:
desenvolvimento Nacional, Informações Nacionais e Mobilização Nacional. O general pôs fim ao Curso de Informação, que
foi extinto em junho de 1972, e criou os cursos de atualização e extensão que foram iniciados em 1973. Apesar das mudanças
referidas, é preciso destacar que quando Bina Machado assumiu o comando da ESG, o CSG já se estruturava com base nos
quatro campos de concentração citados: político, econômico, psicossocial e militar. (ESG, D3-123-72; D4-123-72; D1-73;
D2-73; D2-74).
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na escola nos anos 60, e lança luz, inclusive, sobre a expressão psicossocial do poder
nacional.

2º Período Conjuntural / 23 semanas (incluindo viagens)
FASES

MATÉRIAS
10. Objetivos
Nacionais
Permanentes

11. Análise da
Conjuntura
Externa

UNID. DIDÁTICA
TÍTULOS DOS TRABALHOS
21. Objetivos
TG3-Objetivos Nacionais Permanentes
Nacionais
Permanentes

22. Análise da
Conjuntura Externa

IV-Análise da
Conjuntura
Externa e Interna

12. Análise da
23. Poder Político
Conjuntura Interna

T101-Política Exterior do Brasil
T102-A ONU e os Interesses do Brasil no Campo do
Desenvolvimento
T103-A ONU e os Interesses do Brasil no Campo da
Segurança
T104-A OEA e os Interesses do Brasil no Campo do
Desenvolvimento
T105-A ONU e os Interesses do Brasil no Campo da
Segurança
T106-Relações do Brasil com os EUA
T107-Estratégia de Segurança dos EUA
T108-O Brasil e o Sistema de Segurança Continental
T109-Aspectos Característicos do desenvolvimento dos
EUA
T110-Estratégia de Segurança da Europa Ocidental
T111-Aspectos Característicos do desenvolvimento
Europeu
T112-Relações do Brasil com a Europa Ocidental
T113-A Economia Ocidental
T114-O Bloco Soviético
T115-O Extremo Oriente
T116-A África Negra e os Interesses do Brasil
T117-A América Central e as Antilhas
T118-Conjuntura dos Países da Bacia Amazônica
T119-Conjuntura do Chile e dos Países da Bacia do Prata
T120-A Economia Latino-Americana
T121-Interesses Marítimos do Brasil
T122-O Comunismo na América Latina
T123-O Desarmamento Mundial
T130-Conjuntura Política Nacional- O Poder Executivo
T131-Conjuntura Política Nacional- O Poder Legislativo
T132-Conjuntura Política Nacional- O Poder Judiciário
T133-A Diplomacia e o Poder Político Nacional
T134-O Poder de Polícia e a Segurança Nacional
T135-Os Partidos Políticos Brasileiros
T136-Problemas Institucionais do Estado Contemporâneo
T137-Atuação do Ministério da Justiça
T138-Direito Institucional e Leis de Guerra
T139-Legislação Brasileira e a Segurança Nacional
T140-Legislação de Mobilização
T141-A Reforma Administrativa
T142-O DPF e a Segurança Nacional
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2º Período Conjuntural / 23 semanas (incluindo viagens)
FASES

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA

24. Poder
Econômico

IV-Análise da
Conjuntura
Externa e
Interna

12. Análise da
Conjuntura Interna

TÍTULOS DOS TRABALHOS
T150-O Planejamento e a Coordenação do
Desenvolvimento Brasileiro
T151-O Plano Nacional de Desenvolvimento 72/74
T152-Política Econômico-Financeira Nacional
T153-A Força de Trabalho Nacional
T154-A Política Mineral e Energética Nacional
T155-Minerais Estratégicos e Críticos
T156-Problema Energético Brasileiro
T158-A Energia Nuclear no Brasil
T159-Recursos do Mar
T160-A Política Nacional de Transportes
T161-O Transporte e a Mobilização
T162-A Política Nacional de Comunicações
T163-Mobilização das Comunicações
T164-A Política Agropecuária Nacional
T165-Produtividade do Setor Primário da Economia
Nacional
T166-Política de Indústria e Comércio Nacional
T167- Ciência e a Tecnologia e o desenvolvimento
Nacional
T168-Ciência e a Tecnologia e a Segurança Nacional
T169-Panorama da Indústria Nacional
T170-Grupos Permanentes de Mobilização das Federações
de Indústrias
T171-O Empresário Brasileiro
T173-Metrologia e Normalização
T174-O Comércio Exterior do Brasil
T175-Setor Terciário da Economia Brasileira
T176-Desenvolvimento Regional e Integração Nacional
T177-Empresas Multinacionais e Estrangeiras e a
Mobilização
T178-Os Transportes Marítimos e a Mobilização
T179-Os Transportes Terrestres e a Mobilização
T180-Os Transportes Aéreos e a Mobilização
TG4-Análise dos Fatores políticos e econômicos da
Conjuntura interna e externa, que favorecem ou
desfavorecem a obtenção ou manutenção dos ONP

23 e 24

TG5-Estudo da situação atual da produção de informações
de desenvolvimento que interessam à tomada de decisão
no mais alto nível Governamental e medidas para seu
aperfeiçoamento
TG6-Estudo da Mobilização Política e Econômica no
Brasil

25. Poder
Psicossocial

T181-Saúde e o Desenvolvimento Nacional
T182-Trabalho e Previdência Social
T183-Sindicalismo no Brasil
T284-Recursos Humanos no Brasil
T187-Problemática da Juventude Brasileira
T188-A Comunicação Social no Brasil
T189-Educação e Desenvolvimento Nacional
T190-Características Psicossociais da Época
Contemporânea
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2º Período Conjuntural / 23 semanas (incluindo viagens)
FASES

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA

26. Poder Militar

TÍTULOS DOS TRABALHOS
T195-O Ministério da Marinha
T196-O Ministério do Exército
T197-O Ministério da Aeronáutica
T198-O Conselho de Segurança Nacional
T199-O Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA)
T200-O Serviço Nacional de Informações (SNI)
T201-As Polícias Militares Estaduais e a Segurança
Nacional

22 a 26

IV-Análise da
Conjuntura
Externa e
Interna
11 e 12

T202-O Comunismo no Brasil
VG1-EUA e Europa
VG2-CO, N e NE
VG3-S e SE
VS1-Campo Econômico e Psicossocial
VS2-Campo Econômico e Psicossocial
VS3-Campo Econômico e Psicossocial
VS4-Campo Militar. Exército
VS5-Campo Militar. Aeronáutica
VS6-Campo Militar. Marinha
TG7-Análise dos Fatores Psicossociais e Militares da
Conjuntura Interna e Externa, para identificar os aspectos
favoráveis e desfavoráveis à obtenção e manutenção dos
ONP

25 e 26

TG8-Atualização das Estimativas estratégicas dos países
da América do Sul. Levantamento dos antagonismos e
pressões internos e externos
TG9-Análise e Aproveitamento de Levantamentos
Estratégicos para a Mobilização Nacional

11 e 12

13. Determinação
das Necessidades
Básicas Nacionais
V-Síntese da
Conjuntura
Interna e
Externa

14. Determinação e
avaliação dos óbices

15. Avaliação do
Poder Nacional

22-23-24-25-26

TEP-Levantamento de Dados e Informações relativos a
Desenvolvimento, Segurança, Informações e Mobilização.

27. Necessidades
Básicas Internas
28. Necessidades
Básicas Externas
29. Óbices Internos

TG10-Síntese da Avaliação da Conjuntura:
- Estabelecer as medidas a serem aplicadas no âmbito
interno e externo, de desenvolvimento e de segurança
consideradas básicas para a obtenção ou manutenção dos
ONP.
30. Óbices Externos - Determinar e avaliar os óbices de natureza política,
econômica, psicossocial e militar, decorrentes da
conjuntura interna e externa, capazes de criar dificuldades
31. Avaliação do
à satisfação das necessidades básicas.
Poder Nacional
- Avaliar a capacidade do Poder Nacional, atual e futura,
Atual
em suas diversas expressões, em executar as medidas de
desenvolvimento e segurança consideradas necessidades
32. Avaliação do
básicas para a obtenção ou manutenção dos ONP.
Poder Nacional

Interno

O segundo período – Conjuntural – do Curso Superior de Guerra, tem seus estudos
focados na análise das conjunturas externa e interna, sendo estas analisadas também segundo
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as quatro perspectivas do poder nacional. O quadro acima explicita esta estrutura,
apresentando os vários temas trabalhados em cada uma das unidades desse período, muitos do
quais serão compartilhados também pelos cursos de mestrado em EPB da ESG e da UERJ.

3º Período de Aplicação / 6 semanas
FASES

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA

4

7

TÍTULOS DOS TRABALHOS
T27-Exame Estratégico no Campo do
Desenvolvimento
T28-Plano Nacional de Desenvolvimento (Modelo)

I

5

11

6

13

T43-Exame Estratégico no Campo da Segurança
T44-Plano Nacional de Segurança (Modelo)
T54-Sistemática do Planejamento das Informações
T55-Plano Nacional de Informações (Modelo)
T64-Sistemática do Planejamento da Mobilização

II

7

III

9

14 e 15

19 e 20

T65-Plano Nacional de Mobilização (Modelo)
T74-Conceito Estratégico Nacional e as Diretrizes
de Planejamento
T75-Método de Exame Estratégico

VI-Formulação
Política Nacional
de
Desenvolvimento
e Segurança

16. Formulação
do Conceito
Estratégico
Nacional

33. Formulação do
Conceito
Estratégico
Nacional

17. Formulação
das Diretrizes de
Planejamento

34. Formulação das
Diretrizes de
Planejamento

18. Exame
Estratégico

35. Exame
Estratégico

VII-Elaboração do
Planejamento
19. Elaboração do 36. Elaboração do
Planejamento
Planejamento

18 e 19

Fonte: D1-73; D2-73.

35 e 36

TG11-Formulação da Política Nacional:
- Elaboração do CEN, relativo ao Desenvolvimento
e à Segurança.
- Elaboração de Diretrizes de Planejamento, para as
quatro expressões do Poder Nacional, orientadoras
dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, de
Segurança, de Informações e de Mobilização.
TP1-Realizar o Exame Estratégico das Diretrizes
para o Desenvolvimento, nos diversos campos do
Poder Nacional, para estabelecimento das
alternativas para a Decisão Presidencial.
- Ensaiar a elaboração do PND, dos quatro campos
do Poder Nacional, como Min Plan CG.
TP2-Realizar o Exame Estratégico das Diretrizes
para a Segurança nos diversos campos do Poder
Nacional, para o estabelecimento das alternativas
para a Decisão Presidencial.
-Ensaiar a elaboração do PNS, dos quatro campos
do Poder Nacional, como CSN.
TP3-Realizar o Exame Estratégico das Diretrizes
para as Informações nos diversos campos do Poder
Nacional, para o estabelecimento das alternativas
para a Decisão Presidencial.
-Ensaiar a elaboração do PNI, correspondente ao
PND e PNS, como SNI.
TP4-Realizar o Exame Estratégico das Diretrizes
para a Mobilização nos diversos campos do Poder
Nacional, para o estabelecimento das alternativas
para a Decisão Presidencial.
Ensaiar a elaboração do PNMob, correspondente ao
PNS, como SG/CSN
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No terceiro e último período do CSG, como aponta o quadro acima, os estagiários
dedicam-se à aplicação dos conhecimentos socializados nos períodos anteriores do curso. É
neste terceiro período que, de posse dos conhecimentos doutrinários veiculados na Escola e
do método através do qual eles devem ser pensados e aplicados, os estagiários se reúnem para
formular um modelo de Política Nacional de Desenvolvimento e Segurança e elaborar
planejamentos estratégicos relativos à segurança, ao desenvolvimento, informações e
mobilização, que deveriam servir como “alternativas para a Decisão Presidencial” (ESG, D273).
Apresentada a estrutura do CSG, ou melhor, os pontos que interessam a este estudo
salientar, passaremos a uma breve apresentação do CEMCFA e dos cursos de Atualização e
Extensão, dado que funcionaram na ESG em 1973 e 1974.

4.2.3 CEMCFA

Criado em 1953, e tendo iniciado suas atividades no ano letivo de 1954, o Curso de
Estado-Maior e Comando das Forças Armadas/CEMCFA focava seus estudos na Doutrina
Militar e tinha como público-alvo apenas militares, diferentemente do CSG que recebia em
seus quadros civis e militares.
No ano de 1973, destacam-se como sendo suas finalidades gerais:
a) Habilitar oficiais das Forças Armadas para o exercício de funções de Comando, Chefia e
Estado-Maior de organizações e forças combinadas;
b) Aprimorar o desenvolvimento e promover a divulgação da Doutrina Militar Brasileira, em
particular quanto ao exercício de Comando e Estado-Maior combinado. (ESG, Regulamento,
1973, Art. 24º).

CEMCFA, assim como o CSG, também foi estruturado em três períodos: Doutrinário,
Conjuntural e de Aplicação. A diferença existente entre ambos, para além do público-alvo, diz
respeito ao enfoque de cada um dos cursos. Pode-se afirmar que o foco do CSG recai sobre o
estudo da Doutrina Política Nacional, ao passo que o do CEMCFA repousa sobre o estudo da
Doutrina Militar Brasileira (SEPÚLVEDA, 2011). Não obstante o foco na Doutrina Militar, é
preciso ressaltar que, desde sua criação, grande parte do currículo do CEMCFA é
compartilhado com o do CSG. Essa afinidade curricular se justifica, segundo José Antônio
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Sepúlveda (2011), porque ambos os cursos compartilhavam a finalidade de “examinar a
conjuntura brasileira” com vistas à “Formulação da Política Nacional” e do “Planejamento
Governamental” (SEPÚLVEDA, 2011, p. 127).
A análise da estrutura do CEMCFA entre 1973 e 1974 nos permite afirmar que seu
primeiro período (doutrinário) era basicamente igual ao do CSG. O mesmo poderia ser dito do
segundo período (conjuntural), não fosse pela presença de uma fase inexistente no CSG,
aquela relativa à Doutrina Militar. Quanto ao terceiro período (aplicação), este também era
voltado para a formulação da política nacional, embora o foco deste planejamento girasse em
torno do poder militar (ESG, D2-73; D2-74).
Assim como o CSG, o CEMCFA desenvolvia-se em 40 semanas de trabalho tendo nos
períodos o mesmo número de semanas referido para o CSG (ESG, D1-73).

4.2.4 Os Cursos de Atualização e Extensão

Ambos os Cursos de Atualização e Extensão foram criados na ESG em 1973, sob o
comando do General João Bina Machado, tendo prosseguimento também no ano de 1974,
analisado neste estudo. Assim como o CEMCFA, compartilhavam da estrutura-base do CSG.
O primeiro destinava-se à atualização dos conhecimentos dos ex-diplomados (civis e
militares) da Escola Superior de Guerra sobre a Doutrina de Desenvolvimento e Segurança
Nacional e também sobre a metodologia para formulação e planejamento da Política
Nacional. O Curso de Atualização/CAESG se dava por correspondência e durava pouco mais
de um semestre (ESG, D2-73; ESG, Regulamento, 1973, Art. 24º).
Os Cursos de Extensão, também iniciados em 1973, tinham duração, cada um, de duas a
quatro semanas e voltavam-se para o estudo de temas particulares pertinentes ao campo do
Desenvolvimento, da Segurança, das Informações e da Mobilização. Estes cursos, chamados
em 1974 de ciclos de extensão, eram presenciais como os CSG e o CEMCFA, e destinavamse tanto a ex-diplomados quanto a não diplomados pela ESG (ESG, D1-73 e D2-73).
Tanto o curso de Atualização quanto o de Extensão deveriam seguir orientações básicas
de funcionamento condizentes com as atividades de ensino da Escola, a despeito das
particularidades mencionadas anteriormente. Em outras palavras, independentemente dos
cursos realizados na ESG, todos partiam dos mesmos conceitos e métodos que eram

178

socializados aos estagiários por meio dos manuais doutrinários da instituição, de palestras,
conferências, debates, etc., realizados ao longo do desenvolvimento de seus cursos (ESG, D273).
De forma sintética, pode-se dizer que o processo de desenvolvimento dos cursos da
ESG pauta-se na construção de conceitos básicos, os quais compõem a doutrina da Escola.
Esta doutrina – a de Segurança Nacional – é responsável por orientar a seleção dos temas e
das técnicas didáticas, sendo estas últimas, por sua vez, difundidas através de um método
singular que permitiu à ESG formar doutrinariamente civis e militares para reproduzirem seus
conceitos e visão de mundo na sociedade. Este fato, como defendemos no primeiro capítulo
desta tese, não somente possibilitou a maior autonomização do campo militar e a hegemonia
desse pensamento no campo político como, consequentemente, deu legitimidade à Escola para
se projetar sobre o campo educacional (SEPÚLVEDA, 2011). E é precisamente este processo
de projeção do campo militar sobre o educacional, expresso no transplante de um curso da
ESG para a UERJ, que focalizamos nesta tese. A aposta deste estudo é a de que o transplante
desta doutrina e dos métodos para socializá-la podem ser vistos tanto nas diretrizes que
regulam o ensino da EMC/EPB quanto na própria estrutura curricular do curso de pósgraduação em EPB da UERJ, sobre o qual trataremos no próximo capítulo.
Antes de tratarmos do Mestrado em EPB desenvolvido na UERJ e do Curso de
Mestrado em EPB idealizado na ESG – aprovado pelo órgão competente do Ministério da
Educação, mas não desenvolvido na Escola – consideramos importante apresentar o professor
Tarcísio Meirelles Padilha, que foi relator do Parecer nº 1.331/74 do CFE que credenciou o
Curso de Mestrado da ESG, cuja trajetória pode ser interessante ao argumento deste capítulo.

4.2.5 Tarcisio Meirelles Padilha

Formado em Filosofia pela então Universidade do Estado da Guanabara, Tarcísio
Padilha chegou aos anos 60 como catedrático de Filosofia desta universidade, participando e
presidindo a Comissão de Planejamento responsável pela produção do projeto de
reestruturação da UEG (BOLETIM UEG, Maio, 1966, p. 58). Além de filósofo e professor

179

titular da UERJ, Padilha é também membro do corpo permanente da ESG, tendo feito o Curso
Superior de Guerra nesta Escola124.
Na década de 1970 tornou-se membro do Conselho Federal de Educação, tendo
participado, em 1973, como presidente da Comissão que aprovou a solicitação da UEG de
considerar a participação no Projeto Rondon como créditos da disciplina de Estudo de
Problemas Brasileiros. Em suas palavras, “as atividades do Projeto Rondon se inserem
perfeitamente no rol das atividades extra-classe pertinentes à Educação Moral e Cívica...”
(PARECER Nº 1293/73 do CFE apud BOLETIM UEG, Out., 1973, p. 907-910). Um ano
mais tarde, Padilha foi o relator do Parecer (nº 1.331/74 do CFE) que aprovou o
credenciamento do curso de Mestrado em EPB da Escola Superior de Guerra.
Nos anos 80, Padilha assumiu o cargo de diretor do Departamento Cultural da UERJ, no
qual ficou entre 1980 e 1984 – órgão que esteve sob a responsabilidade de Wilson Choeri
entre 1963 e 1967. Atuou o professor também como coordenador do curso de Mestrado e
Doutorado em Filosofia da Universidade Gama Filho – cursos que titularam alguns dos
professores da pós-graduação em EPB da UERJ, dentre os quais, Aquiles Côrtes Guimarães e
Ricardo Vélez Rodrigues, ambos titulados doutores em Filosofia em 1982. No final da década
de 1990, tornou-se membro da Academia Brasileira de Letras, tendo sido recebido por
Arnaldo Niskier – acadêmico da UEG, conferencista de EPB na UERJ nos anos 70 e membro
da Comissão do CFE que aprovou o credenciamento do curso de Mestrado em EPB da
UERJ125. Filho do político integralista brasileiro Raimundo Padilha e irmão do engenheiro e
militar, Moacyr Padilha, Tarcísio Meirelles Padilha é, na atualidade, professor de filosofia da
UERJ e da PUC-Rio.

4.2.6 Do credenciamento ao engavetamento do projeto do Mestrado em EPB da ESG

Em janeiro de 1974, o então comandante da Escola Superior de Guerra, o general João
Bina Machado, enviou pedido ao CFE solicitando o credenciamento de um curso de pósgraduação, em nível de Mestrado, a ser desenvolvido na ESG. Passados três meses, em
primeiro de março de 1974, o projeto de Mestrado foi relatado aos membros da Comissão do
CFE por Tarcísio Meirelles Padilha que, dois meses mais tarde, haveria de dar parecer
124
125

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=138&sid=98 (acessado em julho e 2012).
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=138&sid=98 (acessado em julho de 2012).
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favorável ao credenciamento do referido curso – voto que foi seguido pelos demais membros
da Comissão.
Tarcísio Padilha iniciou o relato do Parecer nº 1131/74, ressaltando que, tão logo
recebida a solicitação da ESG, “o presidente deste Egrégio Conselho indicou uma Comissão
de alto nível para proceder à previa verificação” do Curso de Mestrado em EPB. A Comissão
foi constituída em três de janeiro e em primeiro de março já apresentava suas conclusões
sobre o curso da ESG. Dentre os especialistas designados para examinar o projeto estavam:
um ex-reitor da UERJ e membro do corpo permanente da ESG, o prof. Dr. Haroldo Lisboa da
Cunha; o prof. Dr. Paulo de Assis Ribeiro e o prof. Dr. Célio de Oliveira Borja (PARECER
Nº 1.331/74).
Passados dois meses, em nove de maio de 1974, o projeto do Mestrado foi aprovado,
por unanimidade, pelos seguintes conselheiros: Tarcísio Meirelles Padilha (presidente e
relator), Abgar Renault, Dom Luciano José Cabral Duarte, Nair Fortes Abu-Merhy, Antônio
Paes de Carvalho e Algacyr Munhoz Maeder126.
Em seu relato, Tarcísio Padilha faz uma análise sobre a pós-graduação no Brasil, trata
da Escola Superior de Guerra e de seu pioneirismo no estudo dos problemas brasileiros, para
só então falar sobre o curso para o qual foi solicitado credenciamento. O relatório destaca o
pioneirismo da Escola Superior de Guerra no Brasil, no que se refere ao estudo dos problemas
brasileiros, e afirma que há cerca de um quarto de século a Escola vem se dedicando ao
estudo desta área com afinco, focando tanto no estudo dos problemas internos quando
naqueles relacionados aos países estrangeiros. O relator afirma que os diplomados por esta
instituição já chegam à casa dos milhões de pessoas e que sua qualidade pode ser comprovada
através da ação desses profissionais tanto no governo quanto dentro das classes produtoras –
compondo, portanto, a elite política e empresarial do país, a esta época.
A origem da instituição é apresentada pela ESG ao CFE como motivo de respaldo para
atestar a capacidade da Escola em receber um Mestrado em EPB, sendo associada aos
objetivos de sua criação. Afirma-se que foi a preocupação com os interesses nacionais, o que
inclui o interesse pela segurança do país, que fomentou a própria criação da ESG em 1949.
Além disso, o documento da ESG aponta que os estudos sobre desenvolvimento no Brasil
teriam surgido somente após a criação da Escola, ratificando seu pioneirismo neste campo, no
país. Por tudo isso, a Escola Superior de Guerra define como inquestionável sua tradição
“como centro de ensino e pesquisa relativa aos problemas brasileiros”, não havendo “entre
126

O credenciamento do Curso tinha validade de 5 anos.
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nós, instituição em melhores condições de oferecer uma visão tão ampla da conjuntura
nacional como, atualmente, a Escola Superior de Guerra” (PARECER Nº 1.331/74, p. 198).
De modo geral, podemos apreender do Parecer que seu relator, Tarcísio Meirelles
Padilha, se mostrou favorável à aprovação do curso, destacando minuciosamente os motivos
que fazem da Escola Superior de Guerra uma instituição de excelência em pesquisa, bem
como sua qualificação para tratar do tema e formar profissionais civis e militares para atuar no
campo dos problemas brasileiros.
Ao longo do Parecer o relator “dialoga” com informações apresentadas ao CFE pela
ESG, que versam sobre a estrutura física, material e acadêmica de seus cursos que, por sua
vez, habilitariam a Escola a receber um curso de pós-graduação em nível de mestrado, e a
desenvolvê-lo com a mesma qualidade que imputam aos cursos já desenvolvidos na
instituição.
No documento, a ESG é descrita como uma instituição que conta com uma “máquina
administrativa perfeita”, com modernos métodos de trabalho, um corpo docente titulado, com
pós-graduação no exterior e cursos de aperfeiçoamento na própria ESG, uma infraestrutura
material bastante moderna e aparelhada, isto é, edifícios, instalações e equipamentos
adequados ao funcionamento do curso, além de uma biblioteca estimada em 20.000 títulos.
Diante do exposto, o relator afirma que “tais circunstâncias, assim nos parece, justificariam
algumas concessões no exame a que se entregou a comissão”. As concessões de que fala o
relator referem-se ao fato do CFE apenas credenciar cursos já existentes, com no mínimo dois
anos de funcionamento. No entanto, o curso de Mestrado da ESG foi avaliado pelo CFE, e
posteriormente aprovado, sem sequer existir de fato. O Conselho, no entanto, se valeu dos
cursos já existentes na Escola – como o CSG, por exemplo – para avaliar a capacidade da
instituição para receber e desenvolver com qualidade um Curso de Mestrado em EPB.
[...] o emprego, nos cursos de pós-graduação, de sua máquina administrativa perfeita, de seus
métodos modernos de trabalho, a par de um corpo docente titulado em termos altos, com o
destaque de portadores de pós-graduação no estrangeiro e variados aperfeiçoamentos entre
nós, servem de penhor para uma previsão de padrões ímpares a serem obtidos, nessa área de
estudo de problemas brasileiros. (PARECER Nº 1.331/74, p. 195).

Para além de considerar a estrutura da Escola adequada ao desenvolvimento de um
Curso de Mestrado em EPB, o Conselho entendeu plausível a afirmação da Escola de que os
cursos que nela já se encontram em funcionamento equivalem em estrutura e qualidade a um
curso de pós-graduação.
A rigor, os cursos da ESG, indistintamente, se situam no plano da pós-graduação. O que se
busca, através da solicitação em apreço, é seguir, tanto quanto possível, as normas previstas
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por este Conselho, que se transformará, via de consequência, no órgão a que a ESG passará a
recorrer periodicamente para credenciar os seus cursos de pós-graduação. (PARECER Nº
1.331/74, p. 203).

Como forma de frisar a aproximação estabelecida entre seus cursos e outros em nível de
pós-graduação, a ESG destaca que em seus cursos
[...] se efetuam trabalhos de grupo, onde sempre se inserem monografias que formam um
conjunto – o trabalho da turma. Equivalem à dissertação do mestre e versam as mais
relevantes matérias de âmbito nacional e internacional. (PARECER Nº 1.331/74, p. 198).

Ao fazer referência aos recursos financeiros a serem empregados para o
desenvolvimento do Curso de Mestrado, a Escola Superior de Guerra informa que estes
[...] são os mesmos previstos em cada orçamento anual para o funcionamento normal da
Escola, uma vez que o Curso de Mestrado aproveitará a infraestrutura básica da ESG,
acrescendo somente um período complementar que exige a contratação de um professor para
ministrar as 80 horas de Didática de Nível Superior. (PARECER Nº 1.331/74, p. 198).

Passada a apresentação relativa à capacidade da ESG em comportar uma pós-graduação
stricto sensu, passa-se à descrição do curso a ser desenvolvido, o que envolve sua estrutura,
corpo docente, objetivos e justificativas para sua criação.
O Curso de Mestrado em EPB para o qual foi solicitado credenciamento dividia-se em
quatro áreas de concentração, que totalizavam dez créditos, quais sejam: área política,
econômica, psicossocial e militar, sendo esta última voltada apenas para militares. Vinte
créditos eram destinados à área de domínio conexo, dois créditos à Didática do Ensino
Superior e outros seis à dissertação de mestrado. O curso totalizava, então, 38 créditos
distribuídos em 1.280 horas de atividades internas (aulas) e externas (viagens e visitas).
Destas, 800 horas eram dedicadas às disciplinas de domínio conexo, 400 horas à área de
concentração e 80 horas para a disciplina de Didática do Ensino Superior. Seriam oferecidas
36 vagas, anualmente, para o curso do Mestrado em EPB.
De acordo com o artigo primeiro do Regimento do Curso de Mestrado, a conclusão do
mesmo implicaria o recebimento do grau de Mestre em EPB pelos estagiários. Neste ponto,
há uma questão interessante a destacar. Apesar do Regimento127 do curso mencioná-lo como
em Estudo de Problemas Brasileiros, há nota no Parecer (nº 1.131/74) solicitando a correção
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Há menção ao Regimento do Curso de Mestrado no Parecer de credenciamento do curso apenas. Em pesquisa feita na
ESG (e também na UERJ) não foi encontrado nenhum outro documento tratando ou apresentando o referido Regimento. Em
verdade, além do Parecer nº 1.331/74, do Boletim da ESG de setembro de 1973, e do Programa do Curso de Mestrado em
EPB da UERJ, não foram encontradas referências ao Mestrado da ESG em nenhum outro documento.
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da designação, informando que o Curso a que a se refere é em Estudos Brasileiros e não em
EPB, como aparece no Regimento. No entanto, ao longo do referido Parecer, lê-se tanto
Mestrado em EPB, quanto Mestrado em Problemas Brasileiros, quanto em Estudos
Brasileiros. Além disso, em 1973, o Boletim Interno da ESG anunciou a constituição da
Comissão de Coordenação do Curso de Mestrado em EPB que seria eventualmente
implantado no ano seguinte (ESG, Boletim Interno, Set., 1973, nº 69). Em razão dessas
discrepâncias na denominação que partem da própria Escola Superior de Guerra, e
considerando o conteúdo do curso similar ao de Mestrado em EPB da UERJ, optamos por
denominar o curso da ESG, nesta tese, como em Estudo de Problemas Brasileiros.
Pode-se argumentar que a intenção da ESG ao designar o curso como em EB ao invés
de EPB estivesse relacionada a uma tentativa de não “misturar” seu curso de pós-graduação
com a disciplina já existente denominada EPB, talvez por um esforço em manter o
pioneirismo de seu curso e não confundi-lo – uma experiência em nível de pós-graduação –
com uma disciplina de graduação.
Quanto aos objetivos do Mestrado em EPB (ou EB), expressos no Parecer, destacam-se:
a) promover a formação, em nível de pós-graduação dos estagiários e formados do Curso
Superior e do Curso de Estado-Maior e Comando das Forças Armadas;
b) realizar a pesquisa e o desenvolvimento de estudos sistemáticos de alto nível nas áreas de
concentração previstas neste regimento [a saber: política, econômica, psicossocial e
militar];
c) preparar especialistas, pesquisadores e professores em nível universitário para
desempenhar funções de liderança e de superior hierarquia e responsabilidade no
magistério e na administração do sistema escolar brasileiro, no que concerne ao Estudo de
Problemas brasileiros. (PARECER Nº 1.331/74, p. 203).

Pode-se depreender dos objetivos a e c listados acima, que o curso de Mestrado tinha
como público-alvo diplomados da ESG, especificamente do CSG e do CEMCFA, e tinha a
finalidade de formar professores e pesquisadores para atuar no campo do Estudo de
Problemas Brasileiros. Há duas questões interessantes que podem ser problematizadas a partir
daí. Uma diz respeito ao interesse da ESG de garantir a disseminação de sua doutrina – e do
método para interpretação da mesma – para outros campos além do militar, mas através de
civis e militares diplomados na Escola e, portanto, envolvidos com seus valores e interesses.
Outra questão, relacionada à primeira, seria a de que, ao conferir o grau de mestre aos seus
diplomados – um grau reconhecido pelo órgão educacional competente para fazê-lo – a
Escola os estaria equiparando aos civis titulados nas universidades públicas. O resultado seria
a equiparação também do status da Escola ao das universidades, como instituição legítima
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para a produção e reprodução de conhecimentos científicos. Esse mecanismo contribuiria
diretamente para a tentativa de reprodução das relações de dominação civil-militares pelos
ideólogos da Escola Superior de Guerra e reforçaria, em medida não desprezível, a ambição
da ESG em integrar o campo intelectual oferecendo cursos de formação em nível de pósgraduação em áreas de especialização afeitas à realidade brasileira.
Os objetivos arrolados podem ser tomados também como um dos motivos para a não
realização do curso de Mestrado em EPB, apesar de seu credenciamento pelo CFE. Talvez a
ESG tenha concluído que não seria seu “papel” formar professores para atuar no ensino
universitário. Tal iniciativa a igualaria às demais instituições universitárias. A relação
pretendida pela Escola não seria a de equiparação, mas de superioridade (não obstante
disfarçada em relações de colaboração supostamente igualitárias), posição que lhe conferia
legitimidade para se projetar sobre outros campos, disseminando ideias, valores e projetos
gestados dentro do campo militar. Esta seria uma maneira de garantir sua dominação. A
sustentação desta premissa poderia nos servir de base para justificar a própria criação do
Mestrado em EPB da UERJ – um curso estruturalmente igual ao da ESG, mas realizado
dentro de uma universidade pública brasileira. Sua própria criação já indicaria a legitimidade
da dominação dos militares em relação aos civis e contribuiria ao longo prazo para disseminar
as ideias produzidas na ESG e legitimá-las como civis, sem relação aparente com os militares
e a ESG, e sem implicar envolvimento dos militares com questões “menores” que não
caberiam ao seu ofício como formar professores, por exemplo.
O segundo objetivo elencado deixa transparecer o compartilhamento, pelo curso de
Mestrado, das áreas de concentração que constituem a estrutura do Curso Superior de Guerra
e dizem respeito, segundo a DSN, às quatro expressões do poder nacional.
Na ESG, assim como os alunos são chamados de estagiários, o corpo docente é tratado
por corpo permanente. A escolha das designações obedece à intenção da Escola de chamar a
atenção para a troca de conhecimentos existente na escola entre esses dois grupos, chamando
a atenção para a contribuição dada pelos estagiários aos estudos da Escola. No que se refere à
titulação de seus professores, membros do corpo permanente, a Escola afirma que embora a
titulação de mestre e doutor não seja uma exigência, muitos a possuem. Para o curso de
Mestrado em EPB, foram designados pelo comandante da ESG, o general João Bina
Machado, oito professores para compor seu corpo permanente. Cinco possuíam o título de
mestre, um de doutor e outros dois apresentavam apenas diplomação em círculos militares.
Três dos oito professores, como veremos nos próximos capítulos, integraram o corpo docente
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do Mestrado em EPB da UERJ (além do general Bina Machado que se tornou seu
coordenador).
Abaixo, podemos observar a relação de professores que ficariam responsáveis pelo
Curso de Mestrado da ESG, com sua respectiva titulação.
1) “João de Alvarenga Soutto Mayor – General de Brigada e Assistente do Exército junto à
ESG, conta em seu acervo com os cursos da Escola militar do Realengo, Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais, Escola de Estado Maior do Exército, Curso Superior de
Guerra; é membro da ADESG. Exerceu o magistério superior em inúmeros
estabelecimentos militares. Foi condecorado uma dúzia de vezes e empreendeu várias
viagens ao estrangeiro”. Integrou o corpo docente do Mestrado em EPB da UERJ.
2) “Afonso Armando de Lima Vitule – Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade
Mackenzie; pós-graduação em Economia pela Fundação Getúlio Vargas; Master of Arts
em Economia pela University of Pensylvania [...], Curso Superior de Guerra […].
Exerceu uma vintena de relevantes funções no governo federal na área econômica...”.
3) “João Marinônio Aveiro Carneiro – Diplomado pela AMAN, Bacharel e Licenciado em
pedagogia, Matemática e Física, Bacharel em Direito, Psicólogo, Cursos de Sociologia
Educacional e de Técnica de Ensino; Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; Mestrado
em Educação e em Orientação Educacional (em fase de conclusão), frequentou inúmeros
cursos na ESG; pertenceu a várias associações culturais; exerceu e exerce o magistério
superior nas áreas da Educação e de Problemas Brasileiros. Publicou inúmeros trabalhos e
participou de seminários especialmente na área da Educação”. Integrou o corpo docente
do Mestrado em EPB da UERJ, tendo sido, inclusive, coordenador deste curso.
4) “Luiz Carlos Bastos Hosken – Bacharel e Licenciado em Filosofia pela UEG, frequentou
vários cursos de especialização e extensão no país e no exterior; M.S. in Education
Indiana University; Curso Superior de Guerra; é membro de numerosas associações
científicas no país e no exterior; exerceu e exerce várias funções técnicas nas áreas da
comunicação e da reforma agrária; exerce o magistério superior, desde 1962, em inúmeros
estabelecimentos; participou de seminários, simpósios e grupos de trabalho e empreendeu
viagens de estudos ao estrangeiro”. Integrou o corpo docente do Mestrado em EPB da
UERJ.
5) “José Epitácio de Mello – Diplomado pela Escola Superior de Realengo (...), EsAO;
ECEME; Curso de Comando e Estado Maior das Forças Armadas; frequentou alguns
cursos de especialização, exerceu o magistério superior em estabelecimentos militares... ”.
6) “Luiz Renato Carneiro da Silva Caldas – Doutor em Medicina pela antiga Universidade
do Brasil; Sub-Reitor da UFRJ; Chefe do Departamento de Radiobiologia da UFRJ;
frequentou numerosos cursos de extensão...”.
7) “Alexandre de Souza Costa Barros – Curso de Sociologia e Política da PUC, Mestre em
Ciências Políticas pela University of Chicago; pertence a várias sociedades culturais e
científicas (... exerceu inúmeras funções técnicas em entidades públicas e privadas;
exerceu o magistério superior em várias universidades e fundações”.
8) “Lydinéa Gasman – Bacharel e Licenciada em História e Geografia pela UFRJ, Mestre
em Educação pela PUC; vários cursos de pós-graduação, bolsista pelo Institute of
Internacional Education, Temple University; exerceu magistério superior em vários
estabelecimentos, desde 1959...”. (PARECER Nº 1.331/74, p. 109-200).

No que respeita à Comissão de Coordenação do Mestrado, ela ficou assim constituída,
em 1973, pelo comandante da Escola:
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a) Presidente da Comissão: General de Brigada João de Alvarenga Soutto Mayor (Assistente
do Exército)
b) Coordenadores das Áreas de Concentração:
- Área Política: Alexandre de Souza Costa Barros
- Área Econômica: Afonso Armando de Lima Vitule
- Área Psicossocial: Luiz Renato Carneiro da Silva Caldas
- Área Militar: José Epitácio de Mello
c) Adjunto de Pós-Graduação: Prof. Ernesto Luiz de Oliveira Júnior
d) Assistente da Comissão:
- Prof. Luiz Carlos Bastos Hosken
- Cap. João Marinônio Aveiro Carneiro. (ESG, Boletim Interno, Set., 1973, nº 69).

Tratando da titulação de seu corpo permanente, a ESG argumenta que, por se tratar de
um curso pioneiro, o Mestrado em EPB ainda não conta com mestres e doutores nesta
especialidade e que será este curso o responsável pela formação destes profissionais, os quais
serão os futuros coordenadores da área de EPB nas Universidades, Federações, escolas e
demais instituições isoladas de ensino superior, assim como os futuros professores da
disciplina de EMC e EPB. Deste modo, conclui que “não se pode exigir o doutorado para os
que, de forma pioneira, irão preparar os futuros mestres, dos quais, então sim, promanarão os
futuros doutores em problemas brasileiros” (PARECER Nº 1.331/74, p. 201).
Vale salientar que todos os professores escolhidos para integrar o corpo docente do
Mestrado em EPB, fizeram curso na ESG, versam “com igual proficiência as áreas política,
econômica, psicossocial e militar”, e exatamente por pertencerem ao corpo permanente da
Escola, mantém-se frequentemente atualizados, “mais do que estariam em outros
estabelecimentos de ensino superior – no que respeita aos problemas brasileiros”. O
documento afirma que embora não se possa cobrar de professores e coordenadores de EPB,
fora da ESG, que tenham proficiência nas áreas de concentração do curso – relativas às
expressões do poder nacional – não se pode admitir, no entanto, o alheamento desses
conhecimentos. E neste caso, o Curso de Mestrado torna-se importante, pois prepararia
“adequadamente” os futuros professores e coordenadores para atuar no campo do EPB.
Conforme aponta a ESG, a criação do curso de Mestrado responderia à intenção da
Escola de contribuir para formação de profissionais para trabalhar na “difícil área que
concerne à problemática brasileira”, haja vista a falta de profissionais especializados neste
campo de estudo já apontada no Decreto-Lei nº 869/69 e no Parecer nº 94/71, ambos do CFE
(PARECER Nº 1.331/74, p. 194). A “imperiosa necessidade de formação de pessoal docente
em nível superior na área de problemas brasileiros”, somada às condições estruturais da
Escola e sua reconhecida seriedade em seus estudos na área dos problemas brasileiros, leva o
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relator a aplaudir a iniciativa da Escola de criar um curso de Mestrado na área em questão, e a
ambicionar que sua ação sirva de
[...] exemplo a ser brevemente seguido pelas universidades brasileiras, que certamente não
faltarão à missão de participar da formação dos coordenadores de problemas brasileiros de
que tanto carece o nosso ensino superior. É mesmo desejável que se implantem numerosos
cursos de pós-graduação nesta área, cuja riqueza e fluidez exigem o esforço de numerosos
especialistas nos quatro campos do Poder [político, econômico, psicossocial e militar] que,
pela diversidade de suas visualizações, muito contribuirão para a compreensão de nossa
realidade e para a solução de nossos problemas (PARECER Nº 1.331/74, p. 205, grifo meu).

Por todas as considerações expostas ao longo do documento, Tarcísio Padilha conclui
desferindo parecer favorável ao pedido de credenciamento do Mestrado em EPB da Escola
Superior de Guerra afirmando que, no momento, a ESG é
[...] a instituição em melhores condições de preencher essa séria lacuna [referente à falta de
profissionais no campo de EPB] por força de sua tradição de seriedade no estudo dos
problemas Brasileiros, além de constituir o maior repositório de informações sobre nossa
realidade (PARECER Nº 1.331/74, p. 205).

O curso de Mestrado em EPB, idealizado pela Escola Superior de Guerra em 1973, sob
o comando do general João Bina Machado, teve seu credenciamento solicitado pela Escola
em janeiro de 1974 e a aprovação do Conselho Federal de Educação, mediante relato do
próprio presidente da Sessão, Tarcísio Meirelles Padilha, em maio de 1974.
Não obstante o credenciamento do Mestrado, o curso não saiu do papel. Não na Escola
Superior de Guerra.
Em 24 de abril de 1974, poucos dias antes do curso ser credenciado pelo Parecer nº
1.331 (09/05/74) do CFE, o general João Bina Machado foi transferido para a reserva,
deixando, portanto, o comando da Escola Superior de Guerra. Em seu discurso de despedida,
expresso no Boletim Interno da ESG de abril de 1974 (nº 36), o general fala de sua carreira
nas Forças Armadas e do trabalho desenvolvido na ESG durante seu comando. O general
avalia o ano de 1973 como “rico em aperfeiçoamento doutrinário e didático, vale dizer, em
desenvolvimento da doutrina, do ensino e da aprendizagem”, e faz menção à “experiência, a
título precário, do Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros” que, segundo o
general, seria “homologado pelo Estado-Maior das Forças Armadas e Presidência da
República, após credenciamento do Conselho Federal de Educação”. Documentos não foram
encontrados que tratassem da homologação do curso pelo EMFA, não sendo permitido,
portanto, condicionar essa informação ao não desenvolvimento do Mestrado na ESG.
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Podemos, no entanto, sugerir que a saída do general Bina Machado represente um dos
elementos-chave para o abortamento do projeto do Curso.
Quando credenciado o curso de Mestrado em EPB, a ESG já estava sob a
responsabilidade de outro comandante. O general Fritz Azevedo Manso assumiu o cargo
interinamente até 31 de maio, quando o passou ao general Walter de Menezes Paes, que ficou
no cargo até abril de 1976. A mudança no comando da ESG sugere que, ou o projeto do curso
deixou de ser de interesse da Escola e/ou estava tão intimamente ligado à figura de seu
idealizador que, mesmo reformado, o projeto teria seguido com ele para ser desenvolvido em
outra instituição que o acolhesse – no caso, a UERJ, com que mantinha estreita relação
colaborativa desde o final dos anos 60.
As informações coletadas neste estudo não nos permite apontar os motivos que levaram
ao não desenvolvimento do Mestrado em EPB da ESG, mas nos permite apontar o general
Bina Machado como agente catalisador do mestrado, por isso o curso teria sido idealizado em
sua gestão, com a ajuda direta, cabe destacar, do general de brigada João de Alvarenga Soutto
Mayor (diretor do CEMCFA em 1972) que, nas palavras de Bina Machado foi “de invulgar
dedicação e eficiência nos trabalhos de credenciamento da ESG na formação de mestres em
Estudo de Problemas Brasileiros, planejando e conduzindo, com sua reconhecida experiência,
o primeiro curso de mestrado realizado na Escola” (ESG, Boletim Interno, Abril, 1974, nº 36).
Faremos menção à Soutto Mayor nos próximos capítulos. Por ora, importa ressaltar o papel
central de Bina Machado para a criação do primeiro projeto de pós-graduação stricto sensu
em EPB que, por razões não documentadas, acabou sendo desenvolvido dentro de uma
universidade pública, dois anos mais tarde, sob a coordenação do mesmo general que o
idealizou, e a presença de três professores do corpo permanente do Mestrado da ESG: João de
Alvarenga Soutto Mayor, João Marinônio Aveiro Carneiro e Luiz Carlos Bastos Hosken.
É sobre este curso desenvolvido na UERJ, seus respectivos agentes e o curso de
Especialização que o constituiu, que trataremos no próximo capítulo.
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5

DA ESG PARA A UERJ: O TRANSPLANTE DA PÓS-GRADUAÇÃO EM EPB

Em 1975 foi criada, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Coordenação de
Estudo de Problemas Brasileiros/CEPB com o objetivo de atender à coordenação e supervisão
da disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros na UERJ (RESOLUÇÃO Nº 443/75). A
CEPB, no entanto, tornou-se muito mais do que uma coordenação de EPB para graduação,
mas a instância universitária responsável pelos Cursos de Especialização e Mestrado em EPB
que a UERJ abrigou a partir de 1976. Pode-se dizer que a CEPB se mostrou palco para o
fortalecimento de relações de colaboração entre atores civis e militares dentro da UERJ,
iniciadas nos anos 60, e para o transplante do projeto de Mestrado em EPB da Escola Superior
de Guerra para a UERJ. Defende-se neste estudo que a própria CEPB é produto de relações de
colaboração entre civis e militares, que foi criada para receber o curso de Mestrado em EPB –
gestado na ESG – e que era orientada por interesses político-ideológicos que visavam à
reprodução de relações de dominação civil-militares. A estrutura da coordenação, constituída
por militares esguianos envolvidos com o projeto do curso de Mestrado em EPB da ESG,
sugere esta orientação.
A tese que acompanha este estudo é a de que, ao ser criada em 1975, sob idealização e
coordenação do general João Bina Machado, a CEPB já estaria preparada para receber, um
ano mais tarde, o curso de Especialização em EPB e, dois anos depois, em 1977, o curso de
Mestrado. Trabalha-se com a premissa de que o curso de Especialização teria sido criado para
abrir caminho para o Mestrado – uma vez que aquele era pré-requisito para o ingresso neste
último, constituindo, portanto, a grade curricular do Mestrado. O desenvolvimento do
Mestrado um ano após a experiência “bem sucedida” da Especialização em EPB expressava a
ideia de continuidade, de aperfeiçoamento acadêmico e, por outro lado, embaçava o processo
de transplantação do Mestrado em EPB da ESG para a UERJ. Além disso, para a UERJ, a
criação dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB atendia aos interesses da instituição
de ampliar sua grade de cursos de pós-graduação – ainda muito limitada – e de construir a
imagem de uma universidade comprometida com o incentivo à produção de conhecimento
técnico e científico.
Nos capítulos anteriores, exploramos a fundamentação doutrinária do Estudo de
Problemas Brasileiros; a estrutura da universidade que recebeu o único curso de Mestrado em
EPB do Brasil – a UERJ; acompanhamos os primeiros passos da disciplina de EPB na UERJ;
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e chamamos a atenção para a extensa rede de colaborações que se estabeleceu na universidade
entre autoridades militares, sobretudo da ESG, e civis da UERJ. Observamos no capítulo
anterior que a ESG criou em 1973 um projeto de curso de Mestrado que, um ano mais tarde,
foi credenciado pelo Conselho Federal de Educação. O referido projeto foi desenvolvido
durante o comando do general João Bina Machado e com o apoio de professores do quadro
permanente da ESG que, futuramente, viriam a compor a coordenação e/ou o corpo docente
da pós-graduação em EPB da UERJ. Notamos que o conteúdo programático do curso de
Mestrado da ESG adveio dos cursos já desenvolvidos na Escola Superior de Guerra,
sobretudo, o CSG, que possuía um programa bastante semelhante ao que foi adotado na pósgraduação da UERJ.
Neste capítulo, daremos início à análise dos elementos que nos permitem afirmar que a
experiência da pós-graduação em EPB da UERJ expressa o transplante do projeto de
Mestrado em EPB criado na Escola Superior de Guerra. Isto é, apresentaremos a estrutura dos
cursos de Especialização e Mestrado em EPB desenvolvidos na CEPB, buscando explorar
seus objetivos, justificativas e o conteúdo programático de ambos os cursos. Ao remontar à
sua estrutura, construída na segunda metade da década de 1970, nos voltaremos também para
as transformações estruturais sofridas por ambos os cursos, ao longo da década de 1980,
relacionadas com a intenção da CEPB de ter seu curso de Mestrado credenciado pelo CFE, e
com a intenção da instituição de dissociar da imagem dos cursos a relação destes com os
militares e o regime autoritário.
No próximo capítulo, daremos prosseguimento a essa discussão, ao apresentarmos a
estrutura da Coordenação de EPB e do Instituto que se tornou responsável por suas atividades,
a partir do segundo semestre de 1986: o Instituto Superior de Estudos Brasileiros e Relações
Internacionais/ISEBI. Atentaremos para a relação dos recursos humanos envolvidos com a
coordenação de EPB e do ISEBI, e daqueles integrantes do corpo docente e discente da pósgraduação em EPB. O que observaremos ao longo deste e do próximo capítulo é que, na
busca pelo credenciamento e por afastar do programa de pós-graduação em EPB as afinidades
que transpareciam entre ele e os militares, a coordenação de EPB e seus cursos de pósgraduação foram reestruturados, tornando-se cada vez mais distanciados (ao menos na forma)
do grupo de militares que criou e geriu a CEPB e a pós-graduação em seus primeiros anos; a
CEPB deixou de ser coordenada por seu criador; o conteúdo programático dos cursos,
inicialmente um espelho do CSG/Mestrado em EPB da ESG, foi, pouco a pouco, também se
“desmilitarizando”, abrindo mão das áreas de concentração que o ligavam diretamente à ESG
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e aos militares, e incluindo no currículo disciplinas mais afins aos novos tempos, como por
exemplo, Direitos Humanos e Realidade Brasileira. Em 1986, ambos os cursos de pósgraduação em EPB passaram a ser ministrados pelo recém-criado Instituto Superior de
Estudos Brasileiros e Relações Internacionais, sendo a CEPB extinta logo que essa
transferência foi formalmente aprovada, em janeiro de 1987, pelo Ato Executivo nº 1528/87.
Em 1988, em atenção a uma determinação do reitor Ivo Barbieri, o ISEBI deixa de oferecer
matrícula para os cursos de Especialização e Mestrado em EPB. No final deste mesmo ano, o
referido Instituto foi extinto e, um ano depois, também o foram as disciplinas de EBP I e II.
Não obstante o fim prematuro do ISEBI e o não oferecimento de vagas para os cursos de pósgraduação em EPB, os alunos matriculados até 1988 tiveram até o ano de 1993 para
concluírem os créditos dos cursos.
Toda essa discussão será desenvolvida com o auxílio de documentos internos à UERJ,
pertinentes aos cursos de pós-graduação em EPB, tais como: relatórios de acompanhamento
dos cursos enviados à SR-2 e à CAPES, Deliberações do CSEP, Resoluções do CONSUN,
programas de ensino dos referidos cursos, Processos abertos na SR-2 para tratar do
credenciamento do curso de Mestrado em EPB, e o Parecer de credenciamento do Mestrado
em EPB dado pelo CFE, para citar alguns. Além disso, lançaremos mão, neste e no próximo
capítulo, da entrevista concedida à autora desta tese pelo professor Antônio Carlos Peixoto. O
professor acompanhou de perto as transformações ocorridas na UERJ e na pós-graduação em
EPB, na segunda metade dos anos 80, por ter participado do corpo docente desta pósgraduação entre 1985 e 1987.
Para melhor organização deste capítulo, optamos por desenvolvê-lo em duas seções,
uma dedicada a mapear a estrutura do curso de Especialização, e outra voltada para
compreensão da estrutura do curso de Mestrado em EPB.

5.1

Especialização: um trampolim para o Mestrado

No primeiro semestre de 1976, um ano após ter sido criada a CEPB, teve início o Curso
de Aperfeiçoamento e Especialização em EPB da UERJ. Conforme informa o relatório da
CEPB de 1976, a
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Coordenação [CEPB], já melhor ambientada, teve oportunidade de, no ano de 1976, a par das
atividades específicas – Curso de Graduação e Pós-Graduação da Universidade – realizar
outras atividades, chamadas extras – Curso de Aperfeiçoamento e Especialização, em nível de
Pós-Graduação, para professores de Estudo de Problemas Brasileiros. (CEPB, Relatório do
Curso de Especialização em EPB, 1976).

Organizado e coordenado pelo General João Bina Machado, o Curso de
Aperfeiçoamento e Especialização foi formalmente autorizado pelo Reitor da UERJ, Caio
Tácito, em 27 de julho de 1977, com o objetivo de “formar professores da referida disciplina”
para atuar na grande área da Educação Moral e Cívica, no Brasil (DELIBERAÇÃO Nº
25/77128).
Após doze anos em funcionamento, em 1988, o curso de Especialização deixou de
oferecer matrícula, por determinação da reitoria da UERJ. As atividades do curso, no entanto,
perduraram por mais alguns anos em atenção aos alunos matriculados até 1988 e que ainda
precisavam cumprir créditos para a integralização do curso.
Ao longo de seu percurso, o curso de Especialização em EPB sofreu algumas pequenas
mudanças em sua estrutura, tendo passado, no entanto, por duas mudanças consideráveis: a
primeira, no final de 1985, quando reformulou quase que integralmente seu quadro de
disciplinas; a segunda, em 1987, quando passou à responsabilidade do recém-criado Instituto
Superior de Estudos Brasileiros e Relações Internacionais, e recebeu nova denominação,
curso de Especialização em Estudos Brasileiros/EB, ao invés de Estudo de Problemas
Brasileiros/EPB.
Até o final de 1986 o curso de Especialização em EPB foi promovido pela UERJ,
coordenado pela CEPB e executado pelo Centro de Produção da UERJ/CEPUERJ, sendo este
último responsável por seu financiamento129. Entre 1987 e 1988, a responsabilidade técnica,
científica e pedagógica do curso coube ao ISEBI, ficando sua execução financeira a cargo do
CEPUERJ.
Em seu primeiro ano, o curso de Especialização em EPB ofereceu “até 80 vagas,
distribuídas em uma ou duas turmas, conforme a demanda” (76 das quais foram preenchidas).
Os candidatos deveriam apresentar diploma de nível superior de ensino e curriculum vitae
para ingresso no curso. Para titularem-se Especialistas em EPB, deveriam completar o
128

A Deliberação nº 25/77 foi promulgada pelo Reitor com base em aprovação prévia do projeto do curso de Especialização
pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da UERJ. Nesta época fazia parte do CSEP o professor Wilson Choeri, além de
alguns “ex-conferencistas” de EPB, quando a disciplina de EPB começou a ser ministrada na UERJ: Fernando Sgarbi de
Lima, Niel Aquino Casses e Eliezer Schneider, este último como conselheiro suplente. Fernando Sgarbi de Lima foi
professor da CEPB entre 1983 e 1984.
129

Apesar de receber financiamento do CEPUERJ, o curso contava também com o pagamento de taxa de matrícula e
mensalidade por parte dos alunos.
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conjunto das disciplinas oferecidas pela CEPB, obter frequência mínima no curso de 85% e
não tirar conceito inferior a C (suficiente) em nenhuma das disciplinas130 (CEPB, Relatório do
Curso de Especialização em EPB, 1976).
O currículo do curso de Especialização compreendia, quando criado, quatro disciplinas
de conteúdo específico da área de concentração, que totalizavam oito créditos, e três
disciplinas didático-pedagógicas de domínio conexo, que perfaziam um total de quatro
créditos131. Estas últimas constituíram, nos dois primeiros anos do curso, o que se chamou de
Aperfeiçoamento em EPB (CEPB, Relatório do Curso de Especialização em EPB, 1976).
Embora a Deliberação nº 25/77, que autorizou a Especialização em EPB na UERJ,
fizesse menção ao Curso de Especialização em Estudo de Problemas Brasileiros, a análise de
relatórios feitos pela CEPB evidenciou que em 1976 e 1977, o Curso de Especialização era
denominado “Curso de Aperfeiçoamento e Especialização em EPB”. De acordo com os
relatórios, as disciplinas didático-pedagógicas constituíam o curso de Aperfeiçoamento e as
de conteúdo específico referiam-se ao curso de Especialização. Para tornar-se Especialista em
EPB, o aluno deveria concluir os créditos relativos ao curso de Aperfeiçoamento e à
Especialização. No primeiro semestre de 1978, todas as disciplinas passaram a compor o
“Curso de Especialização em EPB”. De modo geral, nesta tese, referir-nos-emos à pósgraduação lato sensu em Estudo de Problemas Brasileiros como curso de Especialização em
EPB.
Como pode ser observado no quadro abaixo, que apresenta a 1º Estrutura Curricular do
curso de Aperfeiçoamento e Especialização em EPB da UERJ, o referido curso totalizava 13
créditos, que deveriam ser realizados em 585 horas de aula (sendo a unidade do crédito
equivalente a 45horas/aula). Desses 13 créditos, cinco referiam-se às chamadas disciplinas de
domínio conexo, outros oito dividiam-se entre as disciplinas da área de concentração do curso
(Desenvolvimentos Político I, Social I e Econômico I, e Segurança Nacional I).

130

131

Conceito A (excelente), B (bom), C (suficiente), D (deficiente).

A área de domínio conexo refere-se ao conjunto de atividades não pertencentes à área de concentração, mas tidas como
importantes para completar os estudos do Curso. A área de concentração, por sua vez, diz respeito ao campo específico de
conhecimento que constitui o objeto de estudo do aluno no curso de Especialização/Mestrado.
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1º Estrutura Curricular do Curso de
Aperfeiçoamento e Especialização em EPB – 1976
Disciplinas
DidáticoPedagógicas

Aperfeiçoamento
5 créditos

(domínio conexo)

Disciplinas de
Conteúdo
Específico
(área de
concentração)

Especialização

Créditos/carga
horária

1. Currículo e Programas em EPB

1 / 45h

2. Didática de Ensino Superior

2 / 90h

3. Tecnologia Educacional*

2 / 90h

4. Desenvolvimento Político I

2 / 90h

5. Desenvolvimento Econômico I

2 / 90h

6. Desenvolvimento Social I

2 / 90h

7. Segurança Nacional I

2 / 90h

8 créditos

Total de Créditos para integralização do Curso: 7 disciplinas, 13 Cr, 585h/aula
* A partir de 1977, ano em que inicia o curso de Mestrado, a disciplina Tecnologia Educacional passa a
contar um crédito, modificando, portanto, o número de créditos e a carga horária total para integralização
do curso (12 Cr, 540 horas/aula).
Fonte: CEPB, Programa do Curso de Aperfeiçoamento e Especialização em EPB, 1976.

No ano de 1977 – quando teve início o curso de Mestrado em EPB – a estrutura
da Especialização sofreu duas pequenas modificações: a disciplina Tecnologia Educacional
passou a contar um crédito ao invés de dois; e o número de vagas oferecidas para o curso
diminuiu de até 80 anuais para 60, sendo oferecidas 30 vagas por semestre, portanto. O
somatório da carga horária, neste caso, diminuiu para 540horas/aula, distribuídas em 12
créditos. Ao corpo docente do curso, foram incorporados novos professores; no mais, os
objetivos do curso, os pré-requisitos para ingresso e conclusão, os recursos humanos
envolvidos com a coordenação, bem como as ementas das disciplinas permaneceram as
mesmas até 1985 quando o curso foi reestruturado.
As quatro áreas de concentração que orientaram as atividades e os trabalhos finais do
curso até o ano de 1985 equivalem, como vimos no capítulo anterior, às quatro grande áreas
de concentração que orientavam os cursos da ESG, o que inclui seu curso de Mestrado em
EPB, cujo programa foi criado pela Escola em 1973132. A própria divisão das disciplinas em
“áreas de concentração” e em áreas de “domínio conexo” parece ter sido extraída do
programa de curso de Mestrado da ESG.

132

Lembrando apenas que na ESG a quarta área era chamada de militar e não área de segurança nacional.
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Até a aprovação de sua nova estrutura curricular, pela Comissão de Pós-Graduação da
UERJ, em setembro de 1985, o curso de Especialização desenvolveu-se sob as seguintes
justificativas:
a)

Atender à demanda do mercado de trabalho de docência em EPB, de grande dimensão e
altamente carente, considerando que: - todo aluno universitário tem de, obrigatoriamente,
cursar EPB; - anualmente matriculam-se em cursos universitários de graduação e pósgraduação, no estado do RJ, cerca de 35.000 alunos; - Não há, em funcionamento, cursos
de formação de professores de EPB (magistério 3º grau).

b)

Os conselheiros federais e os representantes estaduais de Instituições de Ensino Superior
reunidos em Seminário na Universidade Gama Filho em 13 e 14 de novembro de 1975
recomendaram, através da Resolução 12, que ‘os sistemas de ensino criem cursos
específicos, oferecidos a já graduados para a formação de professores em EPB’.

c) O Parecer nº 554 de 8 de junho de 1972 do CFE, através da Cláusula IV recomenda que:
‘a especialização, em pós-graduação, conduz ao magistério de 3º grau’. (CEPB,
Programa do curso de Aperfeiçoamento e Especialização em EPB, 1976) .

Como objetivo principal para seu desenvolvimento, a Coordenação de EPB informa que
o curso de Especialização visa:
[...] oferecer ao pessoal de nível superior, principalmente a docentes de instituições
universitárias, uma visão global da realidade brasileira, tanto na formulação dos problemas
nacionais, quanto em sua gama de soluções, tendo em vista desenvolver aptidão específica
para professor e/ou orientador de EPB. (CEPB, Programa do curso de Aperfeiçoamento e
Especialização em EPB, 1976).

Diante da obrigatoriedade do ensino de EPB nos cursos de graduação, levando em
consideração a ampliação do ensino superior no país, e baseados na “carência” de cursos de
formação de professores de EPB, em nível de terceiro grau, a Coordenação de EPB da UERJ
julga fundamental a criação de um curso capaz de sanar a demanda por profissionais
qualificados para atuar no campo do Estudo de Problemas Brasileiros. A qualificação desses
profissionais aparece diretamente ligada ao grau de conhecimento sobre os problemas
nacionais, de modo que os mesmos pudessem ser solucionados por esses futuros especialistas
em EPB. Eram tomados como os principais problemas nacionais e que, portanto, exigiam
equacionamento, aqueles relacionados ao desenvolvimento sociopolítico e econômico do país,
bem como à sua segurança interna e externa. Por este motivo, o curso foi dividido em quatro
áreas de concentração e ganhou, por sua vez, quatro disciplinas voltadas para os estudos dos
problemas ligados ao desenvolvimento e à segurança nacional. Faz-se necessário lembrar
também que a seleção desses problemas nacionais e o objetivo assumido de solucioná-los
constituíram o cerne da Doutrina de Segurança Nacional. Como as disciplinas da
Especialização são parte integrante do curso de Mestrado, achamos por bem analisar
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conjuntamente as ementas das disciplinas de ambos os cursos na próxima seção dedicada à
estrutura do Mestrado em EPB.
Até ser reestruturado em 1985, o curso de Especialização em EPB tinha como seu
público-alvo, o “pessoal de nível superior, principalmente docentes de instituições
universitárias”. Mostra-se coerente com as justificativas e com o objetivo do curso, elencar
professores universitários e graduados em nível superior de ensino como seu público-alvo.
Para além disso, pode-se argumentar que a formação/socialização político-ideológica de
professores e/ou futuros professores universitários seria peça-chave para o processo de
reprodução das relações de dominação civil-militares pretendido pelo programa de Estudo de
Problemas Brasileiros. A recepção, pelos civis-professores, de ideias, valores, visões de
mundo e formas de compreender e equacionar os problemas brasileiros, elaborados dentro do
campo militar, funcionaria como requisito básico para a preservação da dominação – nos
termos weberianos – exercida pelos militares no Brasil, após a segunda-guerra mundial.
Como definiu Max Weber (2009), o exercício da dominação legítima exige a obediência
inquestionável dos agentes dominados frente aos dominantes. Para que tal relação se
desenvolva, um componente precisa ser compartilhado por ambos os agentes, o sentido
subjetivo das ações. O componente subjetivo dessas ações estaria expresso nos valores
anticomunistas, democráticos, cristãos e nacional-desenvolvimentistas sistematizados na
forma de valores nacionais dentro da ESG e que, ao transcender o campo militar e passar a
orientar também a visão de mundo dos civis ganhou legitimidade suficiente para a deflagração
da “revolução” de 64 e manutenção do regime por duas décadas. Importa destacar que não se
está negligenciando a resistência ao regime instaurado pelos militares e ao poder político e
policial concentrado em suas mãos, apenas chamando a atenção para o compartilhamento de
um determinado ethos que, embora não exclusivamente militar, foi sistematizado dentro do
campo militar, no período da guerra fria, e compartilhado por vários setores da sociedade civil
brasileira.
Outra questão que se relaciona ao perfil ideológico do curso de Especialização em EPB,
ao menos até sua reestruturação em 1985, diz respeito ao seu processo de seleção. Embora
não esteja expresso no programa do curso, era cuidado da Coordenação de EPB “levantar” o
histórico acadêmico, civil e militar dos alunos inscritos no curso de modo que, ao final, fosse
possível atestar a “idoneidade moral” dos candidatos selecionados. Junto à documentação
analisada foram encontrados “atestados de idoneidade moral”, conferidos pela CEPB,
reconhecendo o aluno “morador Nesta Cidade, [como] pessoa de comprovada idoneidade
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moral e irrepreensível comportamento social” (grifo do atestado). O atestado ressaltava o fato
do candidato “possui[r] os requisitos intelectuais e morais que o credencia[va]m a fazer o
curso de Especialização em Estudo de Problemas Brasileiros” na UERJ.
Não é sabido se outras coordenações de cursos de pós-graduação utilizavam-se deste
recurso, ou melhor, exigiam de seu corpo discente “idoneidade moral” e “comportamento
irrepreensível” para ingresso em seus cursos, entretanto, a presença de tal pré-requisito para a
formação de especialistas em EPB (não divulgado para os candidatos) nos leva a refletir sobre
duas questões, em especial: a primeira refere-se ao significado dessa idoneidade moral e do
caráter irrepreensível do comportamento dos alunos do curso; a segunda lança luz sobre o
porquê da importância dada a esses elementos. A julgar pelo conteúdo da Doutrina de
Segurança Nacional, que fundamentava ideologicamente o regime e o Estudo de Problemas
Brasileiros, a “boa” moral e o “bom” comportamento social apareciam ligados à valorização
da moral cristã e ao afastamento da doutrina comunista. O enfraquecimento da moral atuaria
como um facilitador para o flerte com o comunismo e traria como consequência
comportamentos sociais repreensíveis como, por exemplo, a participação em movimentos
contra o regime, dentre os quais, o estudantil. Deste modo, seria importante recrutar
candidatos para o curso que, de alguma maneira, compartilhassem minimamente da visão de
mundo disseminada pela DSN. O prévio compartilhamento dos referidos valores, em tese,
aumentaria a eficácia do processo de socialização da DSN, possibilitando, ao longo prazo, que
os especialistas em EPB se tornassem divulgadores da doutrina e da visão de mundo criadas
na ESG133.
Com o passar da década de 1980, vários motivos se somaram e passaram a fomentar
mudanças na estrutura da pós-graduação em EPB e na própria coordenação de EPB da UERJ.
Motivos que estiveram envolvidos com o fim do regime militar, com a perda de influência
dos militares dentro da UERJ, e com o interesse do curso de Mestrado, especificamente, em
obter seu credenciamento junto ao Conselho Federal de Educação. Como o curso de
Especialização se constituía em pré-requisito para ingresso no curso de Mestrado em EPB,
recaiu sobre ele também a necessidade de (ou pressão para) se reestruturar. O processo de
transformação da CEPB e dos cursos de pós-graduação que a Coordenação abarcava teve
início em 1983, terminando em 1987 quando, finalmente, o curso de Mestrado em EPB foi
133

Um processo de socialização política e ideológica eficaz não poderia prescindir de uma ementa afinada com a visão de
mundo que se queria reproduzir. Na próxima seção, atentaremos para as semelhanças existentes entre as ementas da pósgraduação em EPB da UERJ e do CSG da ESG. Como as disciplinas da Especialização são parte integrante do curso de
Mestrado, achamos por bem analisar conjuntamente as ementas das disciplinas de ambos os cursos na próxima seção, que
será dedicada ao Mestrado.
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credenciado pelo CFE. A análise de relatórios da CEPB, daqueles enviados à CAPES, e dos
Processos abertos na SR-2 para tratar da regulamentação do CMEPB, nos permite afirmar
que, a partir de 1983, teve início um processo “lento e gradual” de dissociação da pósgraduação dos militares e/ou dos cursos da ESG. O referido processo de dissociação, embora
não expresso claramente, pode ser percebido através das transformações que envolveram a
pós-graduação em EPB e sua coordenação no período referido.
As primeiras mudanças estruturais, que tiveram início em 1983 recaíram sobre a
Coordenação de EPB e seu curso de Mestrado. O processo de reformulação deste último só
foi concluído em 1985, em razão de deficiências encontradas pela SR-2 na nova estrutura do
curso. No rastro da reforma estrutural sofrida pelo curso de Mestrado, e em atenção a
questionamentos da SR-2, o curso de Especialização em EPB foi reestruturado em 1985,
deixando, inclusive, de ser pré-requisito para o ingresso no Mestrado (PROCESSO Nº
3602/84).
Em 23 de setembro de 1985, a Comissão de Pós-Graduação da UERJ aprovou o projeto
de reestruturação do curso de Especialização em EPB elaborado pela CEPB. Justificando que:
Em conformidade com o Decreto-Lei nº 869/69, Decreto-Lei nº 68065/71 e com a recente
Resolução nº 15/02/84 do CFE, que reafirma a obrigatoriedade da disciplina de Estudo de
Problemas Brasileiros, a ser ministrado nos cursos de nível superior com a finalidade precípua
de consolidar a formação do cidadão brasileiro, complementando conhecimentos e atitudes já
adquiridas quanto ao aprimoramento do caráter, da compreensão e deveres dos brasileiros, e o
reconhecimento da organização sócio-político-econômica do país; e ainda recordando a
recomendação da Lei nº 5540/68, quanto ao papel da Universidade, que através das suas
unidades deverá promover cursos de graduação, pós-graduação, extensão, aperfeiçoamento e
especialização; a Coordenação Geral de Estudo de Problemas Brasileiros, resolveu promover
a reestruturação do Curso de pós-graduação (lato sensu / Especialização) em Estudo de
Problemas Brasileiros, proporcionando a oportunidade de formação especializada na
disciplina, visando a qualificação de docentes para o magistério superior em EPB. (CEPB,
Projeto de Reestruturação do Curso de Especialização em EPB, 1985; grifo meu).

Até 1985, o curso de Especialização orientava-se segundo uma única finalidade básica,
a de formar docentes e orientadores de EPB. O novo programa do curso, no entanto, passou a
elencar três outros objetivos, além da formação de docentes para o campo do Estudo de
Problemas Brasileiros, quais sejam:
- Fomentar, através de estudos e discussões relevantes, a produção intelectual de alto nível
acerca da temática pertinente ao conhecimento da realidade brasileira;
- Proporcionar, através dos recursos didático-pedagógicos, a seleção e organização de
documentos para constituição de acervo e enriquecimento do Núcleo de Pesquisa de
Problemas Brasileiros.
- Incentivar o desenvolvimento do espírito crítico e científico, através do emprego de
tecnologias e uso de metodologias científicas nas pesquisas e estudos exploratórios. (CEPB,
Projeto de Reestruturação do Curso de Especialização em EPB, 1985).
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A análise dos objetivos acima nos permite concluir que, ao menos em teoria, o curso de
Especialização em EPB mostrava-se em conformidade com os novos tempos, a legislação
educacional para a pós-graduação, e o novo perfil que a UERJ buscava construir para si. Isto
porque, nota-se preocupação da Coordenação em associar a Especialização à produção de
pesquisa e conhecimento científico e tecnológico.
Observa-se também que o público-alvo do curso tornou-se menos específico em relação
ao definido anteriormente, passando a ser formado por “graduados portadores de diplomas
obtidos em estabelecimentos de ensino superior reconhecido oficialmente”, sem fazer menção
específica ao público docente (CEPB, Projeto de Reestruturação do Curso de Especialização
em EPB, 1985).
No que respeita à nova estrutura curricular da Especialização, o quadro abaixo nos
permite observar as mudanças implementadas em 1985.

Estrutura Curricular do Curso de Especialização em EPB – 1985

Créditos/carga
horária

1. Currículo e Programas em EPB

2 / 30h

2. Didática de Ensino Superior

2 / 30h

3. Tecnologia Educacional

2 / 30h

4. Metodologia da Pesquisa

2 / 30h

5. Estudos Estratégicos Brasileiros

2 / 30h

Disciplinas

6. Evolução Política do Brasil

2 / 30h

26 créditos

7. Realidade Social Brasileira

2 / 30h

8. Economia Brasileira*

2 / 30h

9. Educação Brasileira*

2 / 30h

10. Estudo Brasileiro

2 / 30h

11. Filosofia Brasileira

2 / 30h

12. Cultura Brasileira

2 / 30h

13. Direitos Humanos e Realidade Brasileira

2 / 30h

Total de Créditos para integralização do Curso: 26 Cr = 390h/aula
* O CMEPB também passou a apresentar disciplinas com essas denominações. No entanto, suas
ementas, mostram-se diferentes nos programas de ambos os cursos.
Fonte: CEPB, Projeto de Reestruturação do Curso de Especialização em EPB, 1985.

A nova estrutura curricular da Especialização em EPB constituiu-se de 13 disciplinas,
que totalizavam 26 créditos, devendo ser realizados em 390 horas de aula. Em relação ao
programa anterior, o curso sofreu um aumento no número de disciplinas e de créditos,
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associado a uma diminuição significativa da carga horária para sua realização. A unidade do
crédito também diminuiu de 45 para 15horas/aula.
O número de vagas oferecidas passou de 60 para 40 vagas anuais (20 por semestre,
portanto). O período e as normas para integralização do curso permaneceram os mesmos:
mínimo de 12 e máximo de 24 meses para conclusão final, tendo o candidato que cursar o
conjunto das disciplinas oferecidas, obter frequência mínima no curso de 85% e não tirar
conceito inferior a C (suficiente) em nenhuma das disciplinas.
Quanto ao processo de seleção, no entanto, uma mudança foi observada. Inicialmente, a
CEPB exigia apenas a apresentação do diploma de nível superior do candidato, bem como seu
curriculum vitae para ingresso no curso. Uma entrevista também era feita com os candidatos,
cujo peso no processo de seleção era determinado pela comissão de seleção. Em 1985, além
dos documentos referidos anteriormente e a manutenção da “entrevista com a banca
examinadora, quando necessária”, passou-se a exigir do candidato a aprovação em “prova
escrita, versando sobre conhecimentos gerais acerca da realidade brasileira”. Para ser
aprovado, o candidato deveria tirar nota igual ou superior a sete (CEPB, Projeto de
Reestruturação do Curso de Especialização em EPB, 1985).
Deixou de existir a divisão em disciplinas de domínio conexo e da área de concentração,
que relacionava diretamente o currículo programático da Especialização ao curso de Mestrado
em EPB da ESG. As quatro disciplinas que constituíam a antiga área de concentração – área
de Desenvolvimento Social I, Político I, Econômico I e de Segurança Nacional I – foram
retiradas do currículo da Especialização e, de um total de sete disciplinas, apenas três
permaneceram no currículo novo: aquelas pertencentes à antiga área de domínio conexo:
Currículo e Programas de EPB, Didática de Ensino Superior e Tecnologia Educacional.
Se em seu programa inicial, o curso demonstrava clara relação com o programa do
curso de Mestrado em EPB, quando reestruturado, essa relação mostrou-se embaçada. Se por
um lado desapareceram as disciplinas da área de concentração, a divisão em áreas de domínio
conexo e concentração, e foram criadas disciplinas como Direitos Humanos e Realidade
Brasileira, por outro, parte do conteúdo observado nas disciplinas retiradas do currículo
apareciam distribuídas nas novas disciplinas, dentre as quais: Estudos Estratégicos
Brasileiros, Economia Brasileira e Estudo de Problemas Brasileiros. Os elementos que mais
claramente se aproximavam da Doutrina de Segurança Nacional, representado nas expressões
do poder nacional que atravessavam o conteúdo de todas as disciplinas da área de
concentração, deixaram de existir nas novas disciplinas, mas manteve-se o foco nos
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problemas brasileiros relativos à questão agrária, energética, de transporte, habitacionais,
demográficos, de saúde; nas políticas e estratégias relativas ao plano nacional de
desenvolvimento/PND; e no sistema brasileiro de segurança interna e externa, para citar
alguns temas mais recorrentes. As ementas das disciplinas constituintes do primeiro e
segundo programas do curso de Especialização em EPB podem ser vistas no Anexo A da tese.
As ementas referentes ao primeiro programa do curso serão apresentadas também na próxima
seção quando tratarmos do Mestrado em EPB.
Quando comparados os programas da Especialização aprovados em 1977 e em 1985,
notou-se um aumento quantitativo do corpo docente, tendo ampliado de 14 para 23 o número
de professores. O quadro abaixo apresenta a listagem dos professores, com suas respectivas
titulações nos anos em que os programas foram elaborados.

Corpo docente da Especialização
Docentes (Programa, 1977)

Titulação

Docentes (Programa, 1985)

Titulação*

1

Arthur Tavares Machado

Me

Arthur Tavares Machado

ME

2

João de Alvarenga Soutto Mayor

CR

João de Alvarenga Soutto Mayor

CR

3

João Marinônio Aveiro Carneiro

ME / CR

João Marinônio Aveiro Carneiro

LD / CR

4

Luiz Carlos Bastos Hosken

ME

Luiz Carlos Bastos Hosken

ME

5

Arthur Machado Paupério

LD

Agamênon Rocha Souza

ME em EPB

6

Eva Nick

LD

Aquiles Côrtes Guimarães

DO

7

Hélio da Silva Lima

LD

Ângela Vieira Esteves

ESP em EPB

8

João Bina Machado

CR

Antonio Carlos de Faria P. Peixoto ME

9

Maria do Carmo de S. Marti

ME

Cláudio Ulpiano S.N. Itagibe

ME

10 Maria de Lourdes M. Ramalho

ME

Cléa Góes e Silva

ESP em EPB

11 Sheillah Rubino de O. Kellner

LD

Creusa Capalbo

LD

12 Terezinha Accioly C. Granato

LD

Ediraldo Matos Silva

ME em EPB

13 Terezinha Vilela O'Grady de Paiva

ME

Elena Moraes Garcia

DO

14 Wanda Aparecida de Paula

ME

Gisela Maria B. Pereira

ME em EPB

15

Helena M.R. de Matos Silva

ME em EPB

16

Ítalo Costa Jóia

ESP em EPB

17

João Paulo de A. Magalhães

ESP em EPB

18

José Henrique de Carvalho

LD

19

Jorge Duprat de B. Pereira

LD

20

Maria da Graça Lisboa

ME em EPB

21

Marília Pimentel

ME

22

Maurício Dias David

DO

Ricardo Vélez Rodrigues
ESP – Especialista; ME – Mestre; DO – Doutor; LD – Livre Docente;
CR – Credenciado pelo Parecer do CFE nº 1.331/74, para Mestrado em EPB.
* Aparece no quadro a maior titulação dos docentes no referido ano.
Fonte: Programas do Curso de Especialização de 1977 e de 1985.

23

DO
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O general João Bina Machado deixou de constar como integrante do corpo docente do
curso em 1985. Em verdade, o general deixou de pertencer ao corpo docente da
Especialização e à Coordenação de EPB no início de 1984. Em 1985 e 1986 ainda integrou o
corpo docente do Mestrado, mas, de modo geral, entre 1984 e 1986 atuou apenas como
professor convidado da CEPB, orientando dissertações de Mestrado.
No início do quadro acima estão apresentados os quatro profissionais que
permaneceram no corpo docente da Especialização após a reestruturação do curso em 1985.
Destes, três estiveram diretamente envolvidos com o projeto de Mestrado em EPB da ESG,
compondo seu corpo permanente de professores: João de Alvarenga Soutto Mayor, João
Marinônio Aveiro Carneiro e Luiz Caros Bastos Hosken. Quanto aos novos professores, podese dizer que carregavam muito do antigo programa do curso de Especialização, visto que parte
dos professores era formada pela própria pós-graduação em EPB da UERJ. Dos 19 novos
professores da Especialização, quatro eram Especialistas em EPB titulados na UERJ e outros
cinco Mestres em EPB também formados nesta universidade. De modo geral, e apesar do
curso de Especialização ter passado para responsabilidade do ISEBI em 1987, e ter sido
formalmente reestruturado neste ano, seu corpo docente sofreu poucas alterações. É sobre a
nova estrutura curricular do curso de Especialização que passaremos a tratar agora.
Cerca de um ano após a aprovação do referido projeto de reestruturação (1985), foi
criado na UERJ o Instituto Superior de Estudos Brasileiros e Relações Internacionais. Após
sua criação, em 02/06/86, os cursos de Especialização e Mestrado em EPB passaram à
responsabilidade deste Instituto. Esta transferência foi normatizada pelo então reitor Charley
Fayal de Lyra, em janeiro de 1987, através do Ato Executivo nº 1528/87. No mesmo
documento, o reitor tratou extinguir a Coordenação de EPB, passando para o ISEBI todos os
recursos humanos e financeiros da antiga CEPB (ATO EXECUTIVO Nº 1528, de 06/01/87).
Em outras palavras, o processo de transformação que vinha acometendo a Coordenação
de EPB e seus cursos de pós-graduação desde 1983 culminou com a extinção da Coordenação
de EPB, em janeiro de 1987, e com a transferência de suas atividades e recursos para o recémcriado ISEBI. Apesar do Ato Executivo que extinguiu a CEPB e transferiu suas atividades
para o ISEBI ser datado de janeiro de 1987, essa mudança ocorreu em meados de 1986, com a
criação do Instituto. No ano seguinte, deu-se apenas a normatização da mudança pelo reitor e
a aprovação da nova estrutura dos cursos que a CEPB abrigava: a Especialização e o
Mestrado (DELIBERAÇÕES Nº 178/87 e Nº 182/87, respectivamente).
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Sobre a criação e precoce extinção do ISEBI, em setembro de 1988, trataremos no
próximo capítulo. Neste momento, importa ressaltar que após assumir a coordenação do
programa de EPB da UERJ, o ISEBI “reformulou” a estrutura dos mesmos. No entanto, podese argumentar que a reformulação aprovada foi mais de forma do que de conteúdo.
A Deliberação nº 178, promulgada pelo então reitor Charley Fayal de Lyra em 19 de
outubro de 1987, aprovou “a nova estrutura curricular do Curso de Especialização em Estudos
Brasileiros”, revogando a eficácia Deliberação nº 25/77, que até então regia o referido curso.
A análise da Deliberação nº 178/87 e de um relatório do curso elaborado por seu coordenador,
José Henrique de Carvalho, em 1987, nos permitiu concluir que a estrutura curricular do curso
de Especialização aprovada em 1987 não apresentou mudanças significativas em relação ao
projeto de reestruturação do curso aprovado pela Comissão de Pós-Graduação da UERJ, em
setembro de 1985.
O programa da Especialização apresentado na Deliberação nº 178/87 é o mesmo
apresentado à Comissão de Pós-Graduação em 1985, com exceção dos seguintes pontos:

1.

O curso de Especialização em EPB passa a se chamar Curso de Especialização em
Estudos Brasileiros/EB;

2.

A disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros/EPB, incluída no programa de 1985,
passa a ser denominada Estudos Brasileiros/EB;

3.

“A responsabilidade técnica, científica e pedagógica pela execução do curso” passa a
ser do ISEBI e não mais da CEPB;

4.

O corpo docente sofreu diminuição quantitativa, apresentando nove professores ao invés
dos 23 citados no projeto de 1985.

No que se refere ao corpo docente, observa-se no anexo da Deliberação nº 178/87 a
relação dos professores responsáveis pelas disciplinas da Especialização em EPB. O quadro
abaixo nos apresenta esta relação.
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Corpo docente da Especialização (Programa aprovado em Out. 1987)
Docentes

Titulação*

1

João Marinônio Aveiro Carneiro

LD

2

Aquiles Côrtes Guimarães

DO

3

Creusa Capalbo

LD

4

Ediraldo Matos Silva

ME em EPB

5

Elena Moraes Garcia

DO

6

Helena Maria Rabelo de Matos Silva

7

Marília Araújo Lima Pimentel

ME

8

Maurício Dias David

DO

9

Ricardo Vélez Rodrigues

DO

ME em EPB

ESP – Especialista; ME – Mestre; DO – Doutor; LD – Livre Docente;
* Aparece no quadro a maior titulação dos docentes no referido ano.
Fonte: Deliberação nº 178/87.

Ao comparar a listagem de professores da Especialização em 1985 e 1987, podemos
tecer algumas observações: dentre os professores do corpo docente, outrora envolvidos com
os militares e/ou com o curso de Mestrado em EPB da ESG, permaneceu como professor do
curso em 1987 apenas o professor João Marinônio Aveiro Carneiro. Marinônio foi o único
professor que acompanhou o desenvolvimento da pós-graduação em EPB do início ao fim de
sua experiência, participando do corpo permanente do Mestrado em EPB da ESG, da criação
dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB da UERJ, bem como da coordenação de
ambos os cursos e da própria CEPB. Em outras palavras, o professor João Marinônio foi o
único representante do “grupo dos militares” que permaneceu no programa de EPB da UERJ
após a faxina iniciada na UERJ a partir de 1983 para afastar os militares do referido programa
e neutralizar sua doutrina, evidenciada na estrutura curricular dos cursos.
A mencionada faxina começou com a pressão da SR-2 e do CSEP para que a CEPB
reformulasse a estrutura de seus cursos, e foi aperfeiçoada durante o Governo de Leonel
Brizola no Estado do Rio de Janeiro. Fundador do Partido Democrático Trabalhista/PDT,
Brizola esteve à frente do governo do estado do Rio de Janeiro entre 1983 e 1987, tendo sido
o responsável direto pela indicação de Charley Fayal de Lyra para reitor da UERJ. Professor
de odontologia, pai de um deputado do PDT134 e muito ligado ao Partido, Lyra tomou posse
em 1984 e com ele uma série de pessoas ligadas ao PDT entrou na universidade (PEIXOTO,

134

Carlos Fayal foi deputado estadual pelo PDT entre 1983 e 1987.
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2010). Para o professor Antônio Carlos Peixoto135 – que participou do corpo docente da pósgraduação em EPB da UERJ entre os anos de 1985 e 1987 – Brizola era “um governador
intervencionista, ele entupiu a UERJ de gente do PDT. Ele aparelhou a UERJ”. Uma das
portas de entrada para os partidários e/ou afins ao PDT e às esquerdas na UERJ foi justamente
o programa de pós-graduação em EPB, mesmo local por onde entraram os militares, na
década anterior. De acordo com o professor Antônio Carlos, quando ele ingressou como
professor no programa de pós-graduação em EPB da UERJ, havia duas vertentes que ali
disputavam espaço: “uma de gente ligada ao PDT, outra de militares já reformados”
(PEIXOTO, 2010). Essa disputa culminou na criação do ISEBI, na extinção da CEPB, no
afastamento de militares da coordenação de EPB e na reformulação da estrutura curricular de
seus cursos. Notou-se também que a nova coordenação (civil) da CEPB contou com dois
coordenadores ligados ao PDT: Ediraldo Matos Silva (1984 a 1987) e sua esposa Helena
Maria Rabelo de Matos Silva (1987 a 1988). Além destes, a direção do ISEBI – que se tornou
responsável pelos cursos de pós-graduação em EPB, entre 1986 e 1988 – ficou nas mãos de
Lená Medeiros de Menezes, então Mestra em História pela UERJ e filiada ao Partido de
Brizola.
No que concerne especificamente à reformulação do curso de Especialização em EPB,
seu coordenador em 1987, o professor José Henrique de Carvalho foi categórico ao afirmar
que a única mudança realizada no programa da Especialização, em relação ao projeto de
reestruturação de 1985, foi a troca de sua denominação de curso de Especialização em EPB
para curso de Especialização em EB. Em suas palavras:

As deliberações que regeram 1987 foram as 25/77 e 178/87, pois haviam[sic] alunos cursando
disciplinas antigas e outros já cursando disciplinas do Curso reestruturado. Em 23/09/85 a
CEPB fez um projeto de reestruturação do Curso de EPB aprovado pela Comissão de PósGraduação conforme documentação em anexo. Com isso não houve modificação de
disciplinas de uma deliberação para outra. Já em 1986 os alunos que se inscreveram já
cursaram as novas disciplinas conforme pode ser visto no histórico da aluna Elizabeth Bastos
Coelho que ingressou em março de 1986. A Deliberação 178/87 só mudou o nome do Curso.
(NEB-ISEBI, Relatório do Curso de Especialização em EPB, 1987).

Como a reformulação do curso de Especialização restringiu-se basicamente à sua
responsabilização pelo ISEBI e à troca de sua denominação e, na medida em que o Curso
135

Antônio Carlos de Faria Pinto Peixoto (1940 a 2012) era cientista político, professor do Centro de Ciências Sociais das a
UERJ até 2012. Seu primeiro ingresso como professor na UERJ foi em 1968, na Faculdade de Economia, onde ficou até
1970. Filiado ao Partido Comunista, em 1970 foi mandado para o exílio, onde permaneceu até 1983. Já de volta ao Brasil, em
1985, foi reintegrado à UERJ através da pós-graduação em EPB. Pertenceu ao corpo docente da CEPB e do ISEBI, tendo
acompanhado o processo de criação deste Instituto. Após a extinção do ISEBI, o professor Antônio Carlos permaneceu
integrado ao CCS, atuando como professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em
Relações Internacionais da UERJ, até o ano de 2012, quando faleceu.
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deixou de oferecer matrícula em 1988, pode-se concluir que a estrutura curricular que
acompanhou a Especialização em EPB até sua extinção foi aquela reformulada e aprovada em
1985, sobretudo em atenção às críticas e sugestões da Sub-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa, atrelado ao interesse objetivo de apagar do curso os elementos que o ligavam aos
militares e à sua doutrina, e visando contribuir para o alcance do credenciamento do Mestrado
em EPB. É sobre o curso de Mestrado em EPB e sua estrutura que passaremos a tratar agora.

5.2

O Mestrado em EPB

A primeira menção formal feita pela Coordenação de EPB sobre o curso de Mestrado
em Estudo de Problemas Brasileiros da UERJ encontra-se no Relatório da CEPB, no final do
ano de 1976, contendo as atividades do Curso de Aperfeiçoamento e Especialização
realizadas naquele ano. Ao listar os objetivos da Coordenação para o ano de 1977, a CEPB
informou que pretendia continuar contribuindo para “a formação, em nível de pós-graduação,
de docentes para o 3º grau de ensino” e, para tal, visava
Repetir, face não só a aceitação como também aos ótimos resultados obtidos, os Cursos de
Aperfeiçoamento e Especialização, em nível de pós-graduação para professores de Estudo de
Problemas Brasileiros. (CEPB, Relatório do Curso de Especialização em EPB, 1976).

Além de prosseguir com o curso de pós-graduação lato sensu, a CEPB afirmou sua intenção
de “realizar, em continuação aos Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização, o de Mestrado
em Estudo de Problemas Brasileiros” (CEPB, Relatório do Curso de Especialização em EPB,
1976).
No início do ano de 1977, a CEPB recebeu a primeira turma do curso de pós-graduação
stricto sensu em EPB. Desenvolvido sob a responsabilidade da CEPB, o apoio financeiro do
Centro de Produção da UERJ e a coordenação do general João Bina Machado, o curso de
Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros recebeu sua primeira turma um ano após ter
sido criado o curso de Especialização em EPB. Não obstante date do primeiro semestre de
1977 o início de suas atividades, o curso de Mestrado foi reconhecido formalmente pelo
Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da UERJ em 21 de Fevereiro de 1979, através da
Deliberação nº 43.
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A Deliberação nº 43/79 estabeleceu o primeiro Regulamento do CMEPB que, apesar de
ter sido constituído como provisório, regeu formalmente as atividades do mesmo até 1987,
quando o novo Regulamento foi aprovado pela Deliberação nº 182/87. Nesta época, o
Mestrado já estava sendo executado pelo ISEBI e já havia sido credenciado pelo CFE.
Embora o curso tenha tido apenas dois Regulamentos (formais) ao longo de seu
desenvolvimento na UERJ, sofreu reformas estruturais na primeira metade da década de 1980.
Veremos adiante que estas modificações culminaram na estrutura do novo programa aprovado
em 1987, pela Deliberação nº 182.
Iniciaremos esta seção apresentando a primeira estrutura curricular do curso de
Mestrado em EPB, que marcou o início de suas atividades em 1977, tendo sido aprovada por
Deliberação em 1979. Posteriormente focaremos a nova estrutura que passou a vigorar em
1984. A referida estrutura, no entanto, só foi normatizada em 1987 quando o reitor Charley
Fayal de Lyra promulgou a Deliberação nº 182/87 do CSEP. Na prática, esta Deliberação não
aprovou uma nova estrutura ou um novo regulamento, mas normatizou a reformulação
iniciada em 1984, quando os professores Ediraldo Matos Silva e Creusa Capalbo assumiram a
coordenação da CEPB.
A estrutura curricular do curso de Mestrado em EPB, aprovada pela Deliberação nº
43/79, constituiu-se de 15 disciplinas, todas obrigatórias, que perfaziam um total de 26
créditos a serem realizados em 1170 horas/aula. A unidade do crédito era de 45 horas/aula, a
mesma que vigorou no curso de Especialização até sua reformulação em 1985. Além da
conclusão das disciplinas, para titular-se Mestre em EPB, o aluno deveria ter sua dissertação
de mestrado aprovada por banca examinadora, a ser definida pela Coordenação de EPB. A
realização da dissertação conferiria mais seis créditos ao aluno, apesar de não consumir
horas/aula do curso.
Como pode ser visto no quadro seguinte, além das 15 disciplinas obrigatórias, duas
outras também eram exigidas para integralização dos CMEPB, muito embora não conferissem
créditos ou consumissem horas/aula: Seminário de Dissertação I e II.
Somente após integralizar os créditos correspondentes à área de concentração e ao domínio
conexo, poderá o aluno cursar o Seminário de Dissertação I. Os Seminários de Dissertação I e
II visam ao preparo da dissertação, que poderá ser de tipo excepcional, descritivo e
documentário. (DELIBERAÇÃO Nº 43/79, Art. 6º).
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Estrutura Curricular do Curso de Mestrado em EPB, 1979

Disciplinas
DidáticoPedagógicas
(domínio conexo)

Disciplinas de
Conteúdo
Específico
(área de
concentração)

1.

Currículo e Programas em EPB

2.

Didática de Ensino Superior

3.

Tecnologia Educacional

10 créditos

4.

Filosofia da Educação

(450horas/aula)

5.

Medidas da Educação

6.

Estatística Educacional

7.

Metodologia de Pesquisa Educacional

8.

Desenvolvimento Político I

9.

Desenvolvimento Político II

10. Desenvolvimento Econômico I
16 créditos
(720horas/aula)

11. Desenvolvimento Econômico II
12. Desenvolvimento Social I
13. Desenvolvimento Social II
14. Segurança Nacional I
15. Segurança Nacional II

Dissertação

6 créditos
(não consome
hora/aula)

Orientação de
Dissertação

Não contabiliza
créditos ou
hora/aula

16. Dissertação de Mestrado

17. Seminário de Dissertação I
18. Seminário de Dissertação II

Cr

Curso

1

ESP

2

ESP

1

ESP

2

MES

1

MES

1

MES

2

MES

2

ESP

2

MES

2

ESP

2

MES

2

ESP

2

MES

2

ESP

2

MES

6

MES

0

MES

0

MES

Total de Créditos para integralização do Curso: 32 Cr = 1170h
(12 CR / ESP + 20 Cr /MES = 32 CR)
Fonte: Deliberação nº 43/79.

Acompanhando a organização do programa da Especialização em EPB da UERJ e
daquele criado para o curso de Mestrado em EPB da ESG, as disciplinas pertinentes ao
CMEPB dividiam-se em: disciplinas de conteúdo específico da área de concentração, que
totalizam 16 créditos, e disciplinas didático-pedagógicas de domínio conexo, que perfazem
um total de 10 créditos. Entende-se por domínio conexo “o conjunto de atividades não
pertencentes à Área de Concentração, mas consideradas convenientes ou necessárias para
completar os estudos do Mestrado”. E por área de concentração, “o campo específico de
conhecimento que constituirá objeto de estudo por parte do aluno matriculado no curso de
mestrado” (CEPB, Programa do CMEPB, 1977, apud PROCESSO Nº 3602/84).
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Para titular-se Mestre em EPB, portanto, fazia-se necessário concluir 32 créditos, 26
relativos às disciplinas e seis à defesa de dissertação136. O período mínimo e máximo,
estipulado no Regulamento, para realização do curso variava entre cinco e oito semestres. Os
critérios relativos à avaliação mostravam-se semelhantes àqueles estabelecidos para o curso
de Especialização em EPB: a avaliação do aluno se daria através de provas, testes, trabalhos e
também do exame da dissertação. Para titular-se Mestre em EPB, o aluno deveria ter
avaliação excelente (A), boa (B) ou regular (C), o que equivalia, respectivamente, aos graus,
9.0 a 10.0, 8.0 a 8.9, e 7.0 a 7.9. Caso o grau alcançado pelo aluno fosse inferior a 7.0, a
avaliação seria considerada deficiente (D) e o aluno, reprovado.
O aluno reprovado em mais de uma disciplina, no mesmo período letivo, bem como aquele
que seja reprovado, pela segunda vez, na mesma disciplina ou atividade, será eliminado do
curso. (DELIBERAÇÃO Nº 43/79, Art. 4º, § 4º).

Eram oferecidas 20 vagas anualmente aos alunos, sendo a matrícula “concedida aos
primeiros classificados no curso de Especialização...” (DELIBERAÇÃO Nº 43/79, Art. 2º).
A estrutura curricular do Mestrado em EPB incluía as disciplinas do curso de
Especialização em Estudo de Problemas Brasileiros. Sete das 15 disciplinas exigidas para
integralização do curso constituíam o curso de Especialização em EPB. Neste caso, a
integralização dos créditos relativos à Especialização, como atesta o próprio programa do
Mestrado, atuariam como pré-requisito para o ingresso neste curso. Conforme consta no
Relatório da CEPB do final de 1977, “os Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento
formam o nivelamento para o prosseguimento e seleção dos que serão matriculados no Curso
de Mestrado”. O curso de Especialização foi tomado como pré-requisito para ingresso no
curso de Mestrado até o ano de 1985.
Assim como o curso de Especialização, o curso de Mestrado em Estudo de Problemas
Brasileiros funcionou na UERJ, inicialmente, sob a responsabilidade da CEPB e execução
financeira do CEPUERJ. No segundo semestre de 1986, passou à responsabilidade do
ISEBI137. Embora tenham sido criados em anos diferentes e, tecnicamente, fossem cursos
distintos, ambos aparecem imbricados desde o início. Mesmo antes da criação do Mestrado, o
136

Vale lembrar que o Mestrado em EPB da ESG foi também estruturado a partir de quatro áreas de concentração e de
disciplinas de domínio conexo e da área de concentração. As disciplinas relativas às áreas de concentração do curso
totalizavam 10 créditos. Outros 20 créditos eram destinados às disciplinas da área de domínio conexo, dois à Didática do
Ensino Superior e seis à dissertação de mestrado. Para titular-se em Mestre em EPB pela ESG, o estagiário deveria concluir
38 créditos, distribuídos em 1.280 horas de atividades internas (aulas) e externas (viagens e visitas).
137

Formalmente, a pós-graduação em EPB só passou à responsabilidade do ISEBI em janeiro de 1987, quando a CEPB foi
formalmente extinta (ATO EXECUTIVO Nº 1528/87).
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programa do curso de Especialização já sugeria a criação de um curso que desse
prosseguimento aos seus ensinamentos, o que fica expresso na identificação das disciplinas da
área de concentração –, Desenvolvimento Político I, Econômico I, Social I e de Segurança
Nacional I –, dando a entender que em algum momento, as referidas disciplinas seriam
trabalhadas em uma fase posterior. Além disso, a divisão das disciplinas em áreas de domínio
conexo e área de concentração, bem como a tônica dos conteúdos dos trabalhos em ambos os
cursos, os ligam diretamente ao curso de Mestrado em EPB da ESG – ou mais
especificamente ao Curso Superior de Guerra que forneceu a base curricular para o Mestrado.
Os quadros apresentados a seguir, contendo as ementas das disciplinas do curso de Mestrado
em EPB – e consequentemente da Especialização – nos permitirão atentar para esse
imbricamento entre ambos os cursos da UERJ e da ESG138.

138

A estrutura curricular do CSG da ESG pode ser vista tanto no capítulo anterior (quarto), quanto no Anexo B, ao final da
tese.
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Ementa das Disciplinas do Curso de Especialização e Mestrado em EPB
1) Currículo e
Programas em EPB

2) Didática de Ensino
Superior

3) Tecnologia
Educacional

1. Conceituação de currículo
- fundamentação científica do currículo;
- princípios e técnicas determinantes básicas do currículo.
2. Metodologia para avaliação e revisão de currículos
- modelos de currículos e programas
3. Análise do Decreto-Lei 869/69 e Decreto-Lei 68.0-65/71 para fins
de currículos
- análise do Parecer 94/71 do CFE
4. Um projeto de currículo para EPB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Fundamentos teóricos da tecnologia da educação: sistemas de
comportamento imperativo, introdução à teoria dos sistemas de
comunicação
2. O cinema e o rádio educativo
3. Áudio-laboratório de línguas
4. A projeção estática
5. Introdução programada e máquinas de ensino
6. O sistema de ensino apoiado por computador
7. Os sistemas de multimeios
8. As seções técnicas de ensino
9. Situação e perspectivas da tecnologia da educação no Brasil
1.

4) Filosofia da
Educação

5) Medidas em
Educação

6) Estatística
Educacional

O papel da didática na Universidade
Fatores que afetam o ensino e a aprendizagem em nível superior
Objetivos do ensino superior
Comunicação oral e audio-visual
Métodos e técnicas de ensino individualizado
Métodos e técnicas de ensino socializado
Métodos e técnicas de ensino sócio-individualizado
Contribuições de Bruner, Piaget e Rogers do ensino universitário
Processo de planejamento e de avaliação no ensino superior

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Fenomenologia das essências e fenomenologia existencial:
implicações para a educação
A filosofia analítica e a perspectiva científica
Contribuições da epistemologia genética para a educação
O Estruturalismo e suas consequências educacionais
Ideologia e Educação
Axiologia e Epistemologia com aprofundamento na área Moral e
Cívica

5.
6.

Teoria de medidas
A medida em ciências humanas
Objetivos e a medida nos campos cognitivo e afetivo
Características dos instrumentos de medidas nos problemas de
pesquisa
O uso do teste padronizado
O efeito de avaliação no processo educacional brasileiro

1.
2.
3.

Estatística descritiva e inferencial
Aplicação aos problemas educacionais
Análise dos resultados de testes: rendimento escolar e psicológico
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Ementas das Disciplinas do Curso de Especialização e Mestrado em EPB
7) Metodologia da
Pesquisa
Educacional

8) Desenvolvimento
Político I

9) Desenvolvimento
Político II

10) Desenvolvimento
Econômico I

139

1.
2.

Linguagem e enfoques científicos
Tipos de planejamento, instrumentos e relatório de pesquisa

1. Teoria Política – Conceitos Fundamentais
- Filosofia Política – Ciência Política – Sociedade – Nação – Estado;
- Objetivos Nacionais – Política Nacional.
2. Poder Nacional – Estratégia Nacional
3. Desenvolvimento Nacional – Sistema de Desenvolvimento
Nacional
4. Regimes Políticos Contemporâneos
- Característica do regime político brasileiro
5. Estrutura (expressão) Política do Poder Nacional
- desenvolvimento político brasileiro
6. Geopolítica Nacional – Informações Políticas
7. Teoria do Planejamento
- Método para o planejamento da política nacional
8. Sistema de Planejamento Federal (Decreto-Lei 200/67 e outros)
- Orçamento (OPI-OPA)
9. Organização da administração federal e reforma administrativa do
Decreto-Lei 200/67.
1. Filosofias e ideologias políticas
2. Representação popular
- Partidos Políticos
3. Evolução Política Nacional
- Desenvolvimento (aperfeiçoamento) do sistema político
4. Poder de polícia no Brasil
- Análise dos indicadores de desenvolvimento político e o sistema
brasileiro
5. Geopolítica nacional
- Problemas Geopolíticos
6. Relações Internacionais no Brasil
- Política Externa
7. Organismos políticos internacionais da ONU e OEA
8. Sistema de planejamento federal
1. Sistemas Econômicos Contemporâneos
2. Características do Sistema Econômico Brasileiro – Geoeconomia
nacional
3. Estrutura (expressão) Econômica do Poder Nacional Brasileiro
4. Desenvolvimento Econômico Brasileiro – Informações
Econômicas
5. Problema energético e estratégia das respectivas soluções
adotadas no PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) 139
6. Problema dos transportes e estratégia das respectivas soluções
adotadas no PND
7. Problema do desenvolvimento industrial e do comércio externo e
estratégia das respectivas soluções adotadas no PND
8. Problema do desenvolvimento agropecuário e do reabastecimento
urbano e estratégia das respectivas soluções adotadas no PND
9. Problema dos desequilíbrios regionais e da integração nacional e
estratégia das respectivas soluções adotadas no PND

O 1º PND : 1972/74 – 2º PND: 1975/79 – 3º PND: 1980/85
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Ementa das Disciplinas do Curso de Especialização e Mestrado em EPB
1.
11) Desenvolvimento
Econômico II
2.

3.

4.
5.
6.

7.

12) Desenvolvimento
Social I

Empresa pública e privada
- Multinacionais
- Estatismo Empresarial
Integração econômica setorial e nacional
- Organismo de desenvolvimento regional
- Desenvolvimento agropecuário
- Reforma agrária
- Entidades vinculadas à colonização e ao abastecimento urbano
Desenvolvimento Econômico
- Análise dos indicadores de desenvolvimento econômico
aplicadas ao caso brasileiro
Política monetária, creditícia e fiscal
- Incentivos fiscais e o imposto de renda
Planejamento econômico
- Conselho de desenvolvimento econômico
Mercado de capitais
- Poupança forçada e seus mecanismos
- Evolução do problema energético brasileiro
Comércio externo
- Balança comercial
- Balança de pagamentos

1. Instituições Sociais Contemporâneas
2. Características das Instituições Sociais Brasileiras. O homem
brasileiro
3. Estrutura (expressão) Psicossocial do Poder Nacional
4. Desenvolvimento Psicossocial Brasileiro – Informações
psicossociais
5. Problemas demográficos, da população e da saúde. Estratégias
das respectivas soluções adotadas no PND
6. Problema de habitação, saneamento básico e urbanização.
Estratégias das respectivas soluções adotadas no PND
7. Problemas da Educação. Estratégias das respectivas soluções
adotadas no PND
8. Problemas das Comunicações. Estratégias das respectivas
soluções adotadas no PND
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Ementa das Disciplinas do Curso de Especialização e Mestrado em EPB
13) Desenvolvimento
Social II

14)

Segurança
Nacional I

1. O Comportamento social
- Estratificação
- Mobilidade e adaptação social
- Ação comunitária
- Ética individual, profissional e social
2. Educação
- Diagnóstico e soluções
- Problemas do ensino do 3º e 4º graus
3. Ciência e tecnologia e seu papel no desenvolvimento
- Plano Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico
4. Preservação do meio ambiente
- Preservação do equilíbrio ecológico
- Conselho de desenvolvimento social
5. Explosão demográfica e o planejamento familiar
- Política e mecanismos de integração social (PIS/PASEP)
6. Empresa: sua função social e participação no desenvolvimento
- Indicadores de desenvolvimento social aplicadas no Brasil
7. Participação das Forças Armadas e o processo de
desenvolvimento sócio-econômico brasileiro
- Urbanização
- Megalópolis: seus problemas e soluções
- Áreas metropolitanas
8. Explosão das informações
- Mecanismos de preservação da privacidade, da segurança
nacional e dos valores morais e cívicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

15) Segurança
Nacional II

Segurança Nacional: Doutrina e Sistema Brasileiro
Expressão Militar do Poder Nacional
Segurança Externa: Papel das Forças Armadas
Sistema Interamericano de segurança continental
Sistema Internacional de Segurança da ONU
Participação da Força Armada Brasileira nos Sistemas de
Segurança da OEA e da ONU
Guerra Revolucionária
Operações Psicológicas
Segurança Interna no Brasil
Informações de Segurança e Contra-Informações

1. Segurança interna e externa: responsabilidade do cidadão e das
pessoas jurídicas
- Direito de segurança nacional
2. Estabelecimento da doutrina e formulação da política de segurança
nacional: Conselho Nacional de Segurança
- Estado Maior das Forças Armadas
- Escola Superior de Guerra (ESG)
3. Segurança Política, econômica, social e militar
- Guerra contemporânea
4. Panorama de Segurança Continental
5. Panorama dos Conflitos Internacionais Atuais
6. Movimento Comunista Internacional
7. Sistemas Militares Contemporâneos
- Indicadores de desenvolvimento militar
8. Logística e mobilização nacionais

Fonte: Programa do Curso de Mestrado em EPB, 1977.
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As primeiras sete disciplinas do currículo de Mestrado, pertinentes à área de domínio
conexo, voltavam-se para a discussão de métodos e técnicas pedagógicas consideradas
necessárias à formação docente. Parte do aprendizado necessário à teoria e prática docente
seria desenvolvida na Especialização e o restante no curso de Mestrado em EPB.
A análise das ementas das disciplinas da área de concentração da pós-graduação em
EPB da UERJ, conjugada com a análise da estrutura curricular do Curso Superior de Guerra
da ESG – curso de onde proveio o currículo e a base doutrinária do Mestrado em EPB da ESG
– nos permite observar grande semelhança nos temas trabalhados nos referidos cursos.
Como vimos no capítulo quarto desta tese, o CSG constituía-se de três períodos, o
primeiro doutrinário, o segundo conjuntural, e o terceiro referido à aplicação de
conhecimentos assimilados nos períodos precedentes. Na fase dedicada à Doutrina Básica e à
Metodologia trabalhadas no primeiro período do Curso, o estagiário entrava em contato com
temas relacionados à política nacional; ao poder nacional (e suas respectivas expressões do
poder: político, econômico, psicossocial e militar); teorias do desenvolvimento nacional;
modelos de desenvolvimento; políticas e estratégias de desenvolvimento e de segurança;
teorias da segurança e dos conflitos contemporâneos; informações nacionais; mobilização
nacional; e metodologia para o estabelecimento da política nacional. Podemos observar a
presença de todos estes temas – incluindo os desdobramentos presentes no currículo do CSG
– distribuídos nas quatro disciplinas da área de concentração do curso de Especialização em
EPB: Desenvolvimento Político I, Econômico I, Social I e Segurança Nacional I. Sendo estas
disciplinas constituintes também do curso de Mestrado em EPB, pode-se afirmar que as
discussões realizadas no período doutrinário do CSG estão presentes no curso de Mestrado,
constituindo o “primeiro período” de seus estudos – o de nivelamento, como mesmo informou
a CEPB.
No CSG o aluno, primeiro, era socializado na doutrina básica da Escola (a DSN) e na
metodologia a ser utilizada para equacionar os problemas nacionais. De posse dos referidos
conhecimentos, entrava em contato com seu objeto de estudo – os principais problemas
nacionais de segurança e desenvolvimento, chamados de conjunturais. Só então, o estagiário
estaria apto a aplicar seus conhecimentos e a elaborar uma Política Nacional de
desenvolvimento e segurança para o Brasil. No curso de pós-graduação em EPB da UERJ, o
processo de formação do Mestre em EPB se dava, guardadas as devidas especificidades – de
forma semelhante.
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Para ingressar no Mestrado, o aluno precisava ter concluído o curso de Especialização
em EPB, uma primeira fase dos estudos, portanto, onde tinha acesso a algumas disciplinas
didático-pedagógicas e outras da chamada área de concentração, que reuniam um conteúdo
muito próximo daquele trabalhado no período doutrinário do CSG. Findado este primeiro
período, que pode também ser definido como de socialização de conhecimentos doutrinários
essenciais para pensar os problemas brasileiros, o aluno seria apresentado aos referidos
problemas/óbices ao desenvolvimento e à segurança nacional. Este seria o “segundo período”
de formação do curso, equivalente ao conjuntural do CSG, que no caso teria início com o
ingresso no curso de Mestrado em EPB e a realização das seguintes disciplinas da área de
concentração: Desenvolvimento Político II, Econômico II, Social II, e Segurança Nacional II.
O período dedicado à aplicação dos conhecimentos e métodos assimilados no decorrer
da Especialização e do Mestrado ficaria expresso na elaboração da dissertação de Mestrado,
cujo tema deveria, necessariamente, ser vinculado a um dos quatro campos/áreas de
concentração do curso: Desenvolvimento Político, Econômico, Social e Segurança Nacional.
Para uma comparação mais detida da estrutura curricular dos cursos da UERJ e da ESG, ver
os Anexos A e B, ao final da tese.
A análise das unidades didáticas do período conjuntural do CSC e das disciplinas
Desenvolvimento Social II, Político II, Econômico II e Segurança Nacional II, do Mestrado
em EPB da UERJ nos permite mapear os temas abordados em ambos os cursos e tomados
como problemas brasileiros a serem conhecidos, interpretados e equacionados para o alcance
do desenvolvimento e da segurança do país, quais sejam: relações internacionais (do Brasil
com os EUA e a Europa) e política externa; partidos e sistema político no Brasil; o Brasil e
organizações nacionais como ONU e OEA; planejamento econômico brasileiro; política
econômico-financeira (monetária, creditícia e fiscal); problema energético brasileiro;
política/desenvolvimento agropecuário; integração nacional; comércio exterior; Ciência,
tecnologia e desenvolvimento brasileiro; educação, saúde e desenvolvimento; segurança
nacional; comunicação/informação no Brasil; comunismo/movimento comunista; políticas de
estratégias e segurança nacional; Conselho Nacional de Segurança; Estado-Maior das Forças
Armadas/EMFA; Doutrina de Segurança Nacional, etc.
Além da afinidade temática observada entre o CSG e a pós-graduação em EPB da
UERJ, vale a pena destacar algumas discussões desenvolvidas pela Disciplina de
Desenvolvimento Social II, que não eram abarcadas pelo programa do CSG: questões
relativas ao comportamento social, à explosão demográfica, ao planejamento familiar, à

217

urbanização, e a mecanismos de preservação da privacidade e dos valores morais e cívicos.
Todas estas questões, no entanto, fazem parte do programa nacional da disciplina de Estudo
de Problemas Brasileiros, elaborado pelo Conselho Federal de Educação, e expresso em
documentos tais como o Decreto-lei nº 869/69 e o Parecer nº 94/71.
Os objetivos e justificativas que orientaram a criação do curso de Mestrado em EPB da
UERJ não aparecem dispostos na Deliberação nº 43/79 que o aprovou, no programa do curso
anexo a este documento, tampouco nos relatórios que a CEPB enviava anualmente à CAPES.
Estas informações, no entanto, podem ser vistas no “Pedido de Credenciamento” do CMEPB
enviado para a SR-2 no início dos anos 80140. A partir do material em questão observamos
que o curso de Mestrado em EPB foi criado em 1977 sob as mesmas justificativas
apresentadas, um ano antes, para criação do curso de Especialização em EPB da UERJ. De
acordo com a CEPB, a criação de tal curso respondia à necessidade de atender a “demanda do
mercado de docência em nível superior” de ensino, no campo do EPB, considerando que:
- Todo aluno universitário tem de, obrigatoriamente, cursar EPB;
- Anualmente matriculam-se em cursos universitários de graduação e pós-graduação, no
estado do RJ, cerca de 35.000 alunos;
- Não há, em funcionamento, cursos de formação de professores de EPB (magistério 3º grau).
(CEPB-SR-2, Pedido de Credenciamento do CMEPB).

Em documento apresentando a História do curso de Mestrado em EPB, anexado ao
Pedido de Credenciamento do Mestrado, nota-se, além da descrição das justificativas
mencionadas acima, menção à relação deste curso com o Curso de Mestrado em EPB da ESG,
o que inclui o compartilhamento dos objetivos propostos para criação deste.
Lê-se no referido documento que, diante da demanda do mercado de trabalho de
docência em EPB e do fato de ainda não existir cursos de formação de professores nesta área,
O comandante da Escola Superior de Guerra, em 1974, determinou a constituição de um
Grupo de Trabalho a fim de estudar a viabilidade da criação na Escola Superior de Guerra, do
Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros.
Mandado o Processo ao Conselho Federal de Educação para Parecer, o Conselheiro
Tarcísio Meirelles Padilha, exara brilhante Parecer em que coloca de forma nítida a
caracterização deste tipo de Mestrado.
Desmobilizado o Curso na Escola Superior de Guerra, após a saída do então comandante,
a UERJ achou por bem convidá-lo para a Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros e
auscultado o Magnífico Reitor foi dado início ao Curso de Nivelamento para o Mestrado em
Estudo de Problemas Brasileiros. (CEPB-SR-2, Pedido de Credenciamento do CMEPB).
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Não há menção nos documentos analisados sobre a data deste material. Pode-se afirmar, no entanto, que o “Pedido de
Credenciamento do CMEPB” foi enviado à SR-2 para que o mesmo pudesse ser encaminhado à CAPES e ao CFE antes ou
até março de 1983, visto que, no material consta o nome do general João Bina Machado como coordenador da CEPB e da
pós-graduação em EPB. Outro material também denominado “Pedido de Credenciamento” deu entrada na CAPES e no CFE
em 1984, já apresentando a nova coordenação e estrutura do curso.
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De forma objetiva, a Coordenação de EPB condiciona a criação do Mestrado em EPB
da UERJ à existência do projeto de Mestrado criado dentro da Escola Superior de Guerra por
seu então comandante, o general João Bina Machado. A citação acima deixa entrever ainda
que tanto a CEPB quando o curso de Especialização foram criados já com a intenção de
receber o de Mestrado em EPB, funcionando a Especialização como um nivelamento para
ingresso neste último.
Ao invés de caracterizar o curso para o qual solicitava credenciamento, a Coordenação
limita-se a dizer que o relator do Parecer que aprovou o credenciamento do curso da ESG –
Tarcísio Padilha – apresentou “de forma nítida a caracterização deste tipo de Mestrado”. Por
fim, e de forma telegráfica, a CEPB estabelece como de seu curso os objetivos estabelecidos
pela ESG para seu curso de Mestrado em EPB, sem, no entanto, apresentar tais objetivos:
Ora, o curso tendo o mesmo objetivo que o autorizado para a Escola Superior de Guerra, cabe
a proposição de analogia de tratamento. (CEPB-SR-2, Pedido de Credenciamento do
CMEPB).

Como foi observado no capítulo anterior, para o curso de Mestrado em EPB, a ESG
estabeleceu os seguintes objetivos:
a) promover a formação, em nível de pós-graduação dos estagiários e formados do Curso
Superior e do Curso de Estado-Maior e Comando das Forças Armadas;
b) realizar a pesquisa e o desenvolvimento de estudos sistemáticos de alto nível nas áreas de
concentração previstas neste regimento [a saber: política, econômica, psicossocial e
militar];
c) preparar especialistas, pesquisadores e professores em nível universitário para
desempenhar funções de liderança e de superior hierarquia e responsabilidade no
magistério e na administração do sistema escolar brasileiro, no que concerne ao Estudo de
Problemas brasileiros. (PARECER Nº 1.331/74, p. 203).

Após ser reformulado, na primeira metade da década de 1980, o Curso de Mestrado em
EPB modificou seus objetivos, justificativas, bem como sua estrutura curricular. No capítulo
sétimo desta tese, trataremos do longo processo que envolveu a reformulação do curso e a
definição de seu Regulamento Específico junto à Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa
da UERJ. Focaremos agora a nova estrutura assumida pelo Curso de Mestrado em EPB no
primeiro período letivo de 1984, e aprovada pela SR-2 e pelo CSEP, com algumas
modificações, em 1986 e 1987, respectivamente.
Desde 1980, a Coordenação de EPB envia à CAPES relatórios anuais das atividades do
curso de Mestrado em EPB, com interesse futuro em solicitar o credenciamento do mesmo
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perante o CFE. No próprio ano de 1980, em dezembro, o então coordenador geral de EPB,
João Bina Machado, encaminhou ao Sub-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ, Ítalo
Suassuna, “o processo para apreciação do curso e para credenciamento, junto ao Conselho
Federal de Educação” (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 18)141. Assim, em fevereiro de 1981
a SR-2 abriu o Processo nº 2576/81, onde, em resposta ao material apresentado por Bina
Machado, solicitou “que [fossem] atendidas algumas recomendações e esclarecidos alguns
pontos, antes da apreciação do curso pelo Conselho Federal de Educação” (apud PROCESSO
Nº 3602/84, fl. 18). Este foi o começo do longo caminho percorrido pela CEPB pra ter
aprovado o Regulamento Específico de seu curso de Mestrado. Quatro Processos foram
abertos na SR-2 até que um programa de Mestrado em EPB pudesse ser aprovado pela
referida Sub-Reitoria. Em 24 de setembro de 1984 foi aberto o último Processo (nº 3502/84),
mas em razão de problemas encontrados pela SR-2 no programa do curso, o Processo só foi
concluído em 1986. Apesar da conclusão do Processo ter se dado somente em 1986, no início
do ano letivo de 1984 a CEPB recebeu um novo coordenador – Ediraldo Matos Silva – e
adotou uma nova estrutura curricular que, salvo algumas modificações, seria adotada até o
final das atividades do curso de Mestrado em EPB da UERJ, mesmo após sua transferência
para o ISEBI.
O quadro a seguir nos deixa ver que a CEPB reformulou a estrutura curricular do
Mestrado em EPB e apagou dela as características que mais claramente o aproximavam do
Curso de Mestrado em EPB criado na ESG. A grade curricular deixou de ser dividida em
disciplinas da área de concentração e de domínio conexo, sendo extintas do currículo as
disciplinas de Desenvolvimento Político, Econômico e Social e Segurança Nacional II. O
Curso também deixou de ser organizado a partir das quatro áreas de concentração que, desde
sua criação, orientavam a própria concepção das disciplinas e a orientação das dissertações de
final de curso, a saber: área de concentração em Desenvolvimento Político, Desenvolvimento
(Psico) Social, Desenvolvimento Econômico e área de Segurança Nacional. A partir de 1984,
o curso passou a apresentar uma única área de concentração: Desenvolvimento Social no
Brasil.

141

Como veremos no capítulo sétimo desta tese, para solicitar credenciamento o Curso de Mestrado deveria ter um projeto de
regulamentação aprovado pela SR-2 e, posteriormente pelo CSEP. Este Conselho ficaria encarregado de encaminhar o
projeto para avaliação da CAPES. Uma vez reconhecido o curso, a CAPES recomendaria ao CFE o seu credenciamento,
cabendo a este Conselho aprová-lo ou não.
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Estrutura Curricular do Curso de Mestrado em EPB - 1984

6 Disciplinas
Obrigatórias
15 créditos

1.
2.
3.
4.
5.

Política Brasileira
Economia Brasileira
Estudos Sociais Brasileiros
Estratégia e Segurança
Estudo de Problemas Brasileiros

6. Seminário de Pesquisa

14 Disciplinas
Optativas
21 créditos

(o aluno deve
escolher 7 das 14
disciplinas
oferecidas)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Questões Especiais de Política Brasileira
Questões Especiais de Economia Brasileira
Questões Especiais de Estudos Sociais Brasileiros
Questões Especiais de Estratégia e Segurança
História da Cultura Brasileira
Educação Brasileira
Comunicação Política no Brasil
Política de Saúde, de Assistência e de Previdência
Social no Brasil
Filosofia Política
Metodologia do Ensino Superior
Comunicação Educativa
Filosofia da Educação
História das Ideologias
História das Doutrinas Econômicas

Créditos/carga
horária
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
Não confere crédito ou
consome hora/aula*
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h

3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
3 / 135h
6 Cr / não consome
21. Dissertação de Mestrado
Dissertação
hora/aula*
Total de Créditos para integralização do Curso: 42 Cr = 1890horas/aula
* Como elaboração e defesa de dissertação não consumia carga horária, a carga horária total do Curso era de
1620 e não de 1890h/aula como a CEPB informou. Este foi uma dos problemas apontados pela SR-2 no
programa do curso, e que foi resolvido em 1985: a dissertação deixou de conferir créditos e Seminário de
Pesquisa passou a conferir 6 créditos, a serem consumidos em 270/horas/aula.
Fonte: Projeto de Regulamento do CMEPB, 1984 apud Processo nº 3602/84.

O currículo tornou-se mais flexível também, ao oferecer disciplinas obrigatórias e
optativas, diferentemente do anterior que só contemplava disciplinas obrigatórias. Quanto às
optativas, eram oferecidas aos alunos 14 disciplinas para que os mesmos pudessem escolher
sete dentre elas para cursar. Para integralização do curso, o aluno deveria cursar as referidas
disciplinas optativas, mais outras seis disciplinas consideradas obrigatórias. Cada disciplina
do curso conferia três créditos que seriam consumidos em 135 horas de aula. A unidade do
crédito estabelecida pela Coordenação de EPB era de 45 horas de aula. Para titular-se Mestre
em EPB o aluno deveria concluir 36 créditos em disciplinas e outros seis mediante a defesa da
dissertação de Mestrado, totalizando 42 créditos. A soma da carga horária apresentada no
Projeto de Regulamento do Curso de 1984, no entanto, não condiz com a carga horária do
mesmo, haja vista que defesa e elaboração de dissertação, assim como a disciplina de
Seminário de Dissertação, não consomem carga horária do curso. Em 1985, esse problema
apontado pela SR-2 foi resolvido pela CEPB: a dissertação deixou de conferir créditos ao
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curso (segundo sugestão da própria SR-2) e a disciplina de Seminário de Pesquisa passou a
conferir seis créditos e consumir 270 horas/aula de carga horária, somando, portanto, 1890
horas de trabalhos efetivos como propunha o Regulamento.
Ao invés de 20, a CEPB passou a oferecer até 15 vagas anuais para o curso de Mestrado
em EPB. O CMEPB permaneceu sendo executado pela CEPB e os critérios relativos à
avaliação continuaram semelhantes àqueles estabelecidos na Deliberação nº 43/79, onde o
aluno que alcançasse grau inferior a 7,0 (conceito D), em qualquer das disciplinas, ficaria
reprovado. No que se refere aos critérios de seleção para ingresso no CMEPB – não
explicitados até então – a CEPB informa no projeto de Regulamento que o candidato deveria:
apresentar ficha de inscrição com indicação da língua estrangeira da qual fará prova de
suficiência, histórico escolar, curriculum vitae com cópia de artigos e/ou livros publicados,
cópia do diploma de graduação, requerimento dirigido ao coordenador do Mestrado, e
comprovar ter sido aprovado no curso de Especialização em Estudo de Problemas Brasileiros.
O curso de Especialização em EPB foi reformulado em 1985, permanecendo, em 1984,
com a mesma estrutura de quando foi criado, funcionando como “nivelamento para o
prosseguimento e seleção dos que serão matriculados no Curso de Mestrado” (CEPB,
Relatório da Pós-Graduação em EPB, 1977). Interessante notar, no entanto, que mesmo sendo
a Especialização tomada como pré-requisito para o curso de Mestrado em EPB, a reforma
estrutural deste último não incluiu a Especialização. No correr do Processo nº 3602/84 – sobre
o qual trataremos no próximo capítulo –, a SR-2 chamou a atenção para este fato,
questionando à CEPB por ter reestruturado o Mestrado, mantido o curso de Especialização
como pré-requisito para ingresso, mas negligenciado o fato de que a estrutura da
Especialização permanecia organizada em torno de quatro áreas de concentração e de
disciplinas que não mais constituíam o curso de Mestrado em EPB. A Coordenação de EPB
resolveu esta questão no ano de 1985 quando reformulou a estrutura da Especialização e, ao
mesmo tempo, pôs fim ao sistema de aproveitamento dos créditos da Especialização no curso
de Mestrado em EPB da UERJ. Em outras palavras, “o Curso de Especialização em EPB
deix[ou] de ser pré-requisito para o ingresso no Curso de Mestrado em EPB” (PROCESSO Nº
3602/84, fl. 252).
Mantendo sua intenção de reestruturar o curso – procurando dissociá-lo ao máximo dos
cursos da ESG e do militares, ao menos na forma – para torná-lo apto a ser credenciado pelo
CFE, a CEPB tratou de estabelecer também objetivos para o curso que não fossem
simplesmente “o[s] mesmo[s] objetivo[s] que o[s] autorizado[s] para a Escola Superior de

222

Guerra...” (CEPB, Pedido de Credenciamento do CMEPB, 1984). Segundo a também nova
Coordenação de EPB142, “o Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros destinase a portadores de diploma de curso superior outorgado por instituição de ensino superior
oficial ou reconhecida” e tem por finalidade,
[...] a preparação de pessoal altamente qualificado para atividades de ensino e pesquisa a nível
superior; à preparação de pessoal para assessoramento de serviços na área de Estudo de
Problemas Brasileiros; à preparação de pessoal que contribua para expansão e a produção de
conhecimentos em Estudo de Problemas Brasileiros, de tal sorte que contribuam para uma
efetiva participação no desenvolvimento integral do país. (CEPB, Pedido de Credenciamento
do CMEPB, 1984).

O relatório das atividades do CMEPB enviado à CAPES no final de 1984, participou à
Coordenação a reestruturação feita no curso no referido ano letivo. De acordo com a CEPB,
- o Curso foi totalmente reformulado a nível de organização do Corpo Docente, da área de
concentração, das Disciplinas, das Linhas de Pesquisa bem como da infra-estrutura
administrativa da Secretaria de Pós-Graduação visando atender as exigências para o
credenciamento junto ao C.F.E.
- [...] em relação aos anos anteriores houve uma efetiva evolução qualitativa do curso,
embora, ao nosso ver, seja ainda necessário ampliar o Corpo Docente Permanente, as
publicações (docentes e discentes), etc.
- os alunos egressos do Curso de Mestrado em E.P.B. são reabsorvidos em suas Universidades
de origem e ou Faculdades isoladas. Parte dos egressos trabalham em secretarias de educação.
(CAPES, Relatório Anual, 1984).

Como atesta a referida citação, a coordenação de EPB foi efetivamente reestruturada.
Os militares que até então ocuparam a coordenação geral de EPB e de seus cursos de pósgraduação – João Bina Machado e Horácio Lemos Corrêa – deram lugar ao civil-pedetista
Ediraldo Matos Silva, o qual assumiu o cargo de Coordenador Geral de EPB em janeiro de
1984. A professora Creusa Capalbo, por sua vez, assumiu a Coordenação Adjunta de EPB no
lugar do professor João Marinônio Aveiro Carneiro. No próximo capítulo trataremos
diretamente das mudanças estruturais sofridas pela Coordenação de EPB ao longo de sua
trajetória na UERJ.
Foi criada também em 1984, uma Comissão de Coordenação para gerir as atividades do
Mestrado em EPB. Esta seria composta por sete membros, dentre os quais, quatro professores
do curso de Mestrado, sendo um deles seu coordenador adjunto, um aluno do curso, o
coordenador responsável pelo Mestrado e o coordenador da CEPB. A organização da
Comissão foi alvo de críticas pela SR-2, pois por longo período do curso os coordenadores
142

Ediraldo Matos Silva e Creusa Capalbo assumiram, em janeiro de 1984, a Coordenação Geral de EPB e a Coordenação
Adjunta de EPB, respectivamente.
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geral e adjunto de EPB eram também responsáveis pelo curso de Mestrado, tornando
incoerente a definição dos componentes da Comissão. Este problema, bem como outros
relativos à nomeação dos participantes da Comissão, seria sanado um ano mais tarde e
expresso, em 1987, no novo Regulamento do CMEPB (DELIBERAÇÃO Nº 182/87).
O corpo docente do curso de Mestrado em EPB, como pode ser visto no quadro a
seguir, também sofreu algumas modificações em 1984, aumentando de nove para 11 o
número de professores, oito dos quais eram professores permanentes do curso. Os demais,
Sheilla Rubino de Oliveira Kellner e Hélio da Silva Lima eram professores visitantes, e o
general João Bina Machado passou a figurar, neste ano, como professor convidado (CAPES,
Relatório Anual, 1984; CEPB, Ata da reunião da Comissão de Pós-Graduação em EPB,
1984).
Dentre os 11 professores do curso do Mestrado em EPB, em 1984, dois participam de
seu corpo docente desde o início de suas atividades, em 1977: Sheilla Rubino de Oliveira
Kellner e João de Alvarenga Soutto Mayor. Quatro professores mostraram-se ligados à CEPB
desde sua criação em 1975: João Bina Machado, João Marinônio Aveiro Carneiro, João de
Alvarenga Soutto Mayor e Luiz Carlos Bastos Hosken. Além de idealizador da CEPB, Bina
Machado foi seu coordenador geral – e também dos cursos Especialização e Mestrado em
EPB – até março de 1983. Como professor, no entanto, atuou até o ano de 1986. O professor
João Marinônio foi coordenador adjunto de EPB e dos cursos de pós-graduação de 1975 a
1983. Assumiu a coordenação do Mestrado quando Bina Machado deixou o cargo, nele
permanecendo até o encerramento das atividades do curso em 1993. Também integrou o
corpo docente da Especialização e do Mestrado, mesmo após a criação do ISEBI. Entre 1984
e 1988, Marinônio ficou fora da coordenação de EPB e da Especialização, mantendo-se
responsável apenas pelo Mestrado em EPB. João de Alvarenga Soutto Mayor e Luiz Carlos
Bastos Hosken integraram o corpo permanente do Curso de Mestrado em EPB da ESG, além
de João Marinônio A. Carneiro.
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Corpo docente do Mestrado
Docentes, 1979

Titulação

Docentes, 1984

Titulação*

1

João de Alvarenga Soutto Mayor

CR

João de Alvarenga Soutto Mayor

CR

2

Sheilah Rubino de O. Kellner

LD

Sheilah Rubino de O. Kellner

LD

3

Arthur Tavares Machado

ME

Aquiles Côrtes Guimarães

DO

4

Cláudio de São Tiago Cavas

ME

Creusa Capalbo

LD

5

Hermínio Augusto Faria

ME

Ediraldo Matos Silva

ME em EPB

6

Luiz Carlos Bastos Hosken

ME

Hélio da Silva Lima

LD

7

Maurice Assuf

LD

João Bina Machado

CR

8

Pedro Fontana Junior

9

Wanda Aparecida de Paula

ME

João Marinônio Aveiro Carneiro

LD / CR

Jorge Duprat de B. Pereira

LD

10

José Henrique de Carvalho

LD

11

Maria da Conceição Carvalho

LD

ESP – Especialista; ME – Mestre; DO – Doutor; LD – Livre Docente;
CR – Credenciado pelo Parecer do CFE nº 1.331/74, para Mestrado em EPB.
* Aparece no quadro a maior titulação dos docentes no referido ano.
Fonte: CEPB, Relatório da Pós-Graduação em EPB, 1979; CAPES, Relatório Anual, 1984; CEPB, Ata da Reunião
da Comissão de Pós-Graduação em EPB, 1984.

De fato, e como apresentamos anteriormente, o curso de Mestrado sofreu uma grande
reforma estrutural em 1984, mas não se pode considerá-la como uma “reformulação total”,
como apontou a CEPB em relatório para a CAPES. Grande parte do conteúdo das antigas
disciplinas do curso manteve-se presente nas novas disciplinas. O quadro a seguir apresenta as
ementas das novas disciplinas constituintes do CMEPB da UERJ a partir de 1984. A análise
das mesmas nos permite atentar para semelhança entre esta e a estrutura curricular vigente até
então, não obstante a mudança das denominações das disciplinas ocorrida em 1984.
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Ementas das Disciplinas do Curso de Mestrado em EPB – 1984

1) Política Brasileira

2) Economia Brasileira











Teoria e Ciência Política.
Sociedade, Nação e Estado.
Objetivos Nacionais.
Política Nacional.
Poder Nacional.
Estratégia Nacional.
Política e Desenvolvimento Nacional.
Regimes Políticos Contemporâneos.
Característica do regime político brasileiro.




Sistemas Econômicos Contemporâneos
Características do Sistema Econômico Brasileiro –
Geoeconomia nacional
Expressão Econômica do Poder Nacional Brasileiro
Desenvolvimento Econômico Brasileiro
Problema energético e as estratégias adotadas
Problema de transportes, de desenvolvimento comercial, de
desenvolvimento
industrial,
de
desenvolvimento
agropecuário e as respectivas estratégias adotadas.
Análise do PND.







3) Estudos Sociais
Brasileiros








Instituições Sociais Contemporâneas
Características das Instituições Sociais Brasileiras.
Estrutura Psicossocial do Poder Nacional
Problemas demográficos, da habitação, de ensino e de saúde
e as respectivas soluções adotadas.
Problema de saneamento básico, de urbanização e das
comunicações e as respectivas soluções adotadas.
Análise do PND.














Estratégia Nacional.
Conceito clássico e atual.
Análise do conceito atual: Fins e Óbices.
Estratégia e Desenvolvimento.
Segurança.
Segurança Nacional.
Segurança Interna e Externa.
Doutrina e Formulação da Política de Segurança Nacional.
Segurança Individual.
Segurança Coletiva.
Segurança Específica.
Segurança e Desenvolvimento.



4) Estratégia e
Segurança
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Ementas das Disciplinas do Curso de Mestrado em EPB – 1984













Agricultura e Abastecimento no Brasil.
A Reforma Agrária no Brasil.
Política Energética no Brasil.
Política de Transporte no Brasil.
Desenvolvimento Industrial no Brasil.
Comércio Externo e Interno no Brasil.
Política Educacional Brasileira.
Política de Saúde e Saneamento básico.
Política Habitacional no Brasil.
Desenvolvimento das Comunicações no Brasil.
Política do Trabalho no Brasil.
Política da Previdência e Assistência Social.



Informações básicas para a elaboração de pesquisa visando
à formulação de projetos de dissertação.










Ideologias políticas.
Representação popular.
Partidos Políticos.
Etapas da Política Nacional.
Indicadores de desenvolvimento político e sistema brasileiro
Problemas Geopolíticos
Relações Internacionais do Brasil
O Brasil e os organismos internacionais da ONU e OEA







O papel do Governo nas duas revoluções industriais
brasileiras.
Experiências brasileiras e latino-americanas com políticas
estabilizadoras do F.M.I.
Estruturalismo versus Monetarismo.
Inflação e desemprego – Teoria e Experiência Brasileira.
Exame da “Stagflation” do período 1980-1984.

9) Questões Especiais de
Estudos Sociais
Brasileiros










Estratificação.
Adaptação social e ação comunitária no Brasil.
O papel da Ciência no desenvolvimento social brasileiro.
Meio ambiente e equilíbrio ecológico.
Demografia e planejamento familiar no Brasil.
Função social das empresas: PIS / PASEP.
Indicadores de desenvolvimento social aplicados no Brasil.
Valores morais e cívicos no Brasil.

10) Questões Especiais de
Estratégia e
Segurança









Estratégia e o desenvolvimento econômico, social e político.
Segurança Política, econômica, social e militar.
Guerra contemporânea.
Movimento Comunista Internacional.
Sistemas Militares Contemporâneos.
Indicadores de desenvolvimento militar.
Logística e mobilização nacionais.

5) Estudo de Problemas
Brasileiros

6) Seminário de
Pesquisa

7) Questões Especiais de
Política Brasileira


8) Questões Especiais de
Economia Brasileira
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Ementas das Disciplinas do Curso de Mestrado em EPB – 1984

11) História da Cultura
Brasileira

12) Educação Brasileira











Cultura brasileira frente a questão da identidade.
Cultura latino-americana.
A contextualização da cultura lusitana no Brasil.
Cultura e educação.
Cultura e Imprensa.
A cultura filosófico-jurídica.
Os “retratos” do Brasil.
A política cultural do Estado Novo.
A historiografia da cultura brasileira.



A educação brasileira nos períodos: Colonial, Imperial e 1º
República.
A educação no Estado Novo.
Os debates pedagógicos na 2º República.
A “Escola Nova”.
A Lei de Diretrizes e Bases e as Reformas da educação
brasileira.
Educação popular e educação de adultos.
Educação rural.
Ideologia e educação no Brasil.
Escola, Estado e Sociedade.










13) Comunicação Política
no Brasil










14) Política de Saúde, de
Assistência e de
Previdência Social no
Brasil







15) Filosofia Política












Comunicação e interação.
Cadeias dos processos comunicativos.
Constituição do sistema comunicativo.
Semântica e simbolismo.
Compreensibilidade das mensagens.
Os condicionamentos sobre a Comunicação e o Marketing
Político.
A comunicação política no Brasil.
Previdência Social no Brasil – INPS, sua finalidade,
financiamento, contribuições, segurados, qualidades,
dependentes, cobertura, riscos sociais, prestações, carências,
benefícios.
Sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitários,
coleta de lixo, proteção ambiental.
O Promorar e o Prosindi.
Sociedade e política.
Política e Governo.
A questão do poder da força e da soberania, a legitimidade
do poder.
A Constituição.
O político e os domínios público e privado.
Os partidos políticos e o pluralismo ideológico.
Opinião pública e democracia.
Ideologia e poder.
A concórdia, a fraternidade e a aliança em política.
Violência, temor, constrangimento e luta em política.
As raízes do liberalismo e da democracia moderna.
As raízes e os diversos tipos de socialismo moderno.
Os totalitarismos.
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Ementas das Disciplinas do Curso de Mestrado em EPB – 1984



16) Metodologia do
Ensino Superior









17) Comunicação
Educativa





18) Filosofia da Educação

19) História das
Ideologias

20) História das
Doutrinas
Econômicas

Fatores que afetam o ensino e a aprendizagem em nível
superior.
Objetivos do ensino superior.
Métodos e técnicas de ensino individualizado, socializado e
sócio-individualizado.
Bruner, Piaget e Rogers.
Currículo sua fundamentação científica.
Metodologia para avaliação e revisão de currículos.
Análise do Decreto-Lei 869/69 e Decreto-Lei 68.0-65/71.
Análise do Parecer 94/71 do CFE.
Um projeto de currículo para EPB.
Síntese histórica: a comunicação interpessoal, a
comunicação de massa, e a comunicação individual.
A percepção e as linguagens visuais e auditivas.
O processo ensino-aprendizagem.
Os meios de instruções na comunicação educativa.







Fenomenologia e suas implicações para a educação.
Pedagogia existencial.
A filosofia analítica e a Ciência da educação.
Axiologia e Educação Moral e Cívica.
Pragmatismo, idealismo, racionalismo crítico e empirismo e
suas influencias na educação.







Conceito de ideologia.
Ideologia e utopia.
Ideologia e sociologia do conhecimento.
O conceito de ideologia no século XIX
Ideologia e falsa consciência.



O Pensamento Econômico desde a Antiguidade até o século
XVIII.
Doutrina liberal e individualista.
Reações socialistas contra a doutrina liberal.
Reações não socialistas contra a doutrina liberal.
Controvérsia teórica do século XX – Neoclássicos,
Keynesianos e problemas de desenvolvimento econômico.






Nota: as doutrinas serão apresentadas em conjunto com o cenário
histórico em que foram geradas.
Fonte: Projeto de Regulamento do Curso de Mestrado em EPB, 1984 apud Processo nº 3602/84.

Uma análise comparativa entre as ementas das disciplinas apresentadas acima, aquelas
que constituíam o currículo de Mestrado em EPB desde 1977, e o conteúdo programático do
Curso Superior de Guerra da ESG, nos indica o seguinte: apesar de terem sido retiradas do
currículo do CMEPB em 1984, as disciplinas Desenvolvimento Político, Econômico, Social e
Segurança Nacional permanecem presentes no curso, sob a forma de outras disciplinas.
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Os conceitos que constituem a Doutrina de Segurança Nacional – e o programa do CSG
e do Mestrado em EPB da ESG, portanto – continuaram presentes nas disciplinas do
Mestrado em EPB da UERJ, mesmo após a reformulação. Conceitos como Política Nacional,
Estratégia Nacional, Objetivos Nacionais e Poder Nacional aparecem temas a serem
trabalhados em Política Brasileira e Estratégia Nacional, por exemplo. Em conformidade
com a DSN, o poder nacional é compreendido segundo suas quatro expressões: os poderes
político, econômico, psicossocial e militar, as quais podem ser observadas no currículo das
disciplinas Política Brasileira, Economia Política, Estudos Sociais Brasileiros.
Os temas trabalhados nas disciplinas Política Brasileira, Economia Brasileira e Estudos
Sociais Brasileiros, são os mesmos trabalhados nas disciplinas Desenvolvimento Político I,
Desenvolvimento Econômico I e Desenvolvimento Social I, respectivamente, tendo havido
apenas uma diminuição dos temas de um programa para o outro. Junto com Segurança
Nacional I, estas formavam o currículo da Especialização em EPB e constituíam o período de
nivelamento para o curso de Mestrado em EPB.
A disciplina Estratégia e Segurança Nacional condensa temas trabalhados em
Segurança Nacional I e II, e também naqueles desenvolvidos na Unidade Didática “Política e
Estratégias de Desenvolvimento”, do CSG da ESG.
Dentre as disciplinas optativas, Questões Especiais de Política Brasileira, Questões
Especiais de Estudos Sociais Brasileiros e Questões Especiais de Estratégia e Segurança,
reproduzem – também com diminuição de alguns temas de um programa para o outro – o
currículo de Desenvolvimento Político II, Desenvolvimento Social II e Segurança Nacional II,
respectivamente.
Metodologia do Ensino Superior integrou em uma só disciplina o conteúdo trabalhado
em duas disciplinas constituintes do curso de Especialização em EPB e, portanto, integrantes
do Mestrado: Currículo e Programas em EPB e Didática do Ensino Superior. Seminário de
Pesquisa pode ser tomada como equivalente em objetivos e função às disciplinas de
Seminário de Dissertação I e II, vigentes até então.
A disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros apresenta de forma objetiva a relação
de óbices/problemas ao “poder nacional”, dentre eles: os problemas agrários, energéticos,
industriais, habitacionais, comunicacionais, relativos à saúde, à educação, à previdência
social, etc. Todos esses problemas, assim como ocorria no programa anterior do Curso
deveriam ser analisados – à luz da DSN – para o futuro equacionamento e formulação de uma
Política Nacional, para alcance do desenvolvimento (político, econômico, social e militar) e
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garantia da segurança interna e externa. Observamos que algumas disciplinas optativas se
propõem a desenvolver os problemas brasileiros referidos acima, dentre as quais, Educação
Brasileira, Comunicação Política no Brasil, Política de Saúde, de Assistência e de
Previdência Social no Brasil e Comunicação Educativa. Vale salientar que muitos dos temas
apresentados na disciplina de Estudo de Problemas Brasileiros eram também trabalhados nas
seguintes Unidades Didáticas do CSG da ESG: Poder Econômico e Poder Psicossocial.
Podem ser consideradas como novas, 10 das 20 disciplinas que passaram a constituir o
currículo do CMEPB a partir de 1984: Questões Especiais de Economia Brasileira, História
da Cultura Brasileira, Educação Brasileira, Comunicação Política no Brasil, Política de
Saúde, de Assistência e de Previdência Social no Brasil, Filosofia Política, Comunicação
Educativa, Filosofia da Educação, História das Ideologias e História das Doutrinas
Econômicas.
Entre 1984 e 1987, novas transformações acometeram a Coordenação de EPB e seus
cursos. Como foi dito anteriormente, problemas e incongruências ainda foram identificados
pela SR-2 na estrutura do curso de Mestrado em EPB, que passou a vigorar em 1984. Foram
retificados os problemas e, em abril de 1986, a SR-2 aprovou um novo Regulamento
Específico que passaria a orientar as atividades do Curso. O referido regulamento, com o
respectivo programa curricular do CMEPB, ainda precisava ser aprovado pelo Conselho
Superior de Ensino e Pesquisa, o que só ocorreu no segundo semestre de 1987. As razões para
isso, veremos no sétimo e último capítulo da tese. Outra mudança ocorrida no período diz
respeito ao fato do CMEPB ter passado à responsabilidade do recém-criado ISEBI, em 1986,
permanecendo submetido a este Instituto até sua extinção em 1988. Apresentaremos um
pouco da estrutura do ISEBI e das mudanças que ensejou na pós-graduação em EPB no
próximo capítulo. Por ora, interessa-nos tratar da aprovação formal, pelo reitor, do segundo
Regulamento Específico do Curso de EPB que, na prática, apresentou poucas mudanças em
relação ao projeto de regulamento de 1984, apresentado anteriormente.
Em 19 de outubro de 1987, o reitor Charley Fayal de Lyra promulgou a Deliberação nº
182/87, aprovada pelo CSEP em conformidade com o Processo nº 3602/84 aberto na SubReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ. A referida deliberação aprovou o segundo
Regulamento Específico do Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros,
revogando a eficácia da Deliberação nº 43/79, que até então regeu formalmente o curso 143.

143

Na prática, o curso passou a ser regido pelo (projeto de) Regulamento criado pela CEPB em 1984, sendo gradativamente
reformulado em atenção às sugestões da SR-2, ao longo do tempo.
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Exceto pelo fato do ISEBI ter se tornado a unidade executora do Curso de Mestrado em
EPB, pode-se argumentar que o Regulamento Específico não apresentou modificações
expressivas em relação à estrutura assumida pelo Curso, em 1984. Quando comparamos o
Regulamento aprovado pela Deliberação nº 182/87 com o Projeto de Regulamento
apresentado à SR-2, em 1984, e que, na prática, regeu as atividades do Mestrado neste ano,
podemos observar transformações, algumas delas já sinalizadas anteriormente, como:
elaboração e defesa de dissertação deixou de conferir créditos ao aluno; Seminário de
Pesquisa, além de ter recebido nova denominação – Seminário de Orientação de Dissertação –
passou a conferir seis créditos, e consumir 270 horas/aula do curso; e a Comissão de
Coordenação responsável pela direção das atividades do curso, criada em 1984, também foi
modificada, embora tenha continuado composta por sete membros. Passaram a constituir a
Comissão três professores do Mestrado em EPB, que fossem lotados no ISEBI; um
representante dos alunos do curso; o coordenador do Mestrado, o coordenador adjunto, bem
como o diretor do ISEBI. Ao coordenador do curso caberia a presidência da Comissão de
Coordenação (DELIBERAÇÃO Nº 182/87, Art. 4º).
As finalidades do curso, bem como o público-alvo do mesmo não sofreram alterações.
O Mestrado continuou oferecendo 15 vagas anuais, devendo ser integralizado dentro de um
período compreendido entre 12 e 36 meses (embora esta informação não estivesse explicitada
no projeto de 1984) e exigia para sua conclusão o cumprimento de 42 créditos, a serem
realizados em 1890 horas de curso. A área de concentração definida em 1984 também
permaneceu a mesma: Desenvolvimento Social no Brasil.
Aos critérios de seleção foi incluída a apresentação de um anteprojeto de pesquisa e
sinalizada a possibilidade de entrevista para discussão do projeto, caso a Comissão de Seleção
entendesse necessário. Demais normas como aquelas relativas à avaliação e exame de
dissertação, tornaram-se mais pormenorizadas em atenção a sugestões da SR-2, mas não
mudaram em essência.
A Deliberação que aprovou o Regulamento do curso não informou a composição do
corpo docente do Mestrado em EPB em 1987, no entanto, foi encontrado documento do
ISEBI informando a listagem dos professores que integraram seu corpo docente, neste ano. O
quadro apresentado a seguir, nos mostra essa relação, comparado-a com o corpo docente do
Curso, em 1985, ano em que o Mestrado incorporou ao seu Regulamento as sugestões da SR2, dando a ele a forma que viria a assumir em 1987.
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Corpo docente do Mestrado
Docentes/1985

Titulação

Aquiles Côrtes Guimarães

Titulação*

1
2

Ediraldo Matos Silva

ME em EPB

Ediraldo Matos Silva

ME em EPB

3

Elena Morais Garcia

DO

Elena Morais Garcia

DO

4

João Marinônio Aveiro Carneiro

LD

João Marinônio Aveiro Carneiro

LD

5

Jorge Duprat de B. Pereira

LD

Jorge Duprat de B. Pereira

LD

6

José Henrique de Carvalho

LD

José Henrique de Carvalho

LD

7

Ricardo Velez Rodrigues

DO

Ricardo Velez Rodrigues

DO

8

Maurício Dias David

DO

Maurício Dias David

DO

9

Creusa Capalbo

LD

Antônio Carlos de F. P Peixoto

Me

10 Hélio da Silva Lima

LD

Clarice Barroca de Andréa

11 João Bina Machado

CR

Ítalo Costa Jóia

12 João de Alvarenga Soutto Mayor

CR

Izabel Fontenelle Picaluga

ME

13 João Paulo de A. Magalhães

DO

DO

14 Maria da Conceição Carvalho

LD

15 Sheilah Rubino de O. Kellner

LD

José Flávio Pessoa de Barros
Luiz Alberto de Viana de Moniz
Bandeira
Marília Araujo Lima Pimentel

ME

Yvan Senra Pessanha

DO

16

DO

Docentes/1987

Aquiles Côrtes Guimarães

DO

ME em EPB

DO

ESP – Especialista; ME – Mestre; DO – Doutor; LD – Livre Docente;
CR – Credenciado pelo Parecer do CFE nº 1.331/74, para Mestrado em EPB.
* Aparece no quadro a maior titulação dos docentes no referido ano.
Fonte: ISEBI, Listagem de Docentes, 1987; Relação de Docentes e Disciplinas, 1985 apud Processo nº 3602/84.

Em quadros apresentados anteriormente, observamos que o número de professores do
Mestrado em EPB passou de nove para onze no período de 1979 a 1984. A qualificação do
corpo docente também foi modificada neste período, tendo aumentado o número de
professores doutores e livres-docentes. Este aumento quantitativo e qualitativo foi uma
resposta a críticas/sugestões da SR-2. O processo de reformulação do corpo docente não
parou em 1984, mesmo porque o curso ainda não havia conseguido seu credenciamento e a
qualificação do corpo docente mostrava-se importante para tal. Em 1985, a relação do corpo
docente apresentada pela CEPB apontou 15 docentes, sete dos quais com título de livredocência, cinco com doutorado, um professor com Mestrado em EPB pela própria UERJ, e
dois credenciados pelo CFE para atuar como professores de Estudo de Problemas Brasileiros.
Em 1987, o curso de Mestrado em EPB contou com 16 professores, oito dos quais já
pertencentes ao quadro docente do curso em 1985 (cinco destes também integraram o corpo
docente de 1984). Dentre os professores que ministraram disciplinas no Mestrado em 1987,
três eram livres-docentes, sete doutores, e cinco mestres (dos dois quais em EPB). Não foi
informada a titulação/formação de uma das professoras.
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Nota-se que, entre 1985 e 1987, há uma mudança no número de professores, segundo
sua titulação. O número de livres-docentes cai de sete para três e aumenta o número de
doutores de cinco pra sete. O número de mestres também sofre alteração, aumentando de um
para quatro. A Ediraldo Matos Silva (Mestres em EPB) somaram-se outros três mestres: Ítalo
Costa Jóia, também Mestre em EPB, e dois cientistas sociais, os professores Antônio Carlos
Peixoto e Izabel Fontenelle Picaluga. Os únicos dois professores credenciados pelo CFE para
ministrar aulas no campo do EPB – que fizeram parte do corpo permanente do curso de
Mestrado da ESG – não integraram o corpo docente do CMEPB em 1987. Dentre os
integrantes do “grupo dos militares”, apenas o professor João Marinônio Aveiro Carneiro –
também coordenador do Curso de Mestrado – permaneceu no corpo docente. Marinônio foi
também o único professor do Mestrado em 1987 que pertenceu ao corpo docente deste Curso
antes de Ediraldo assumir a coordenação de EPB, em 1984. Com exceção dele e do próprio
Ediraldo, que passou a dar aulas no CMEPB em 1984, os demais professores foram
incorporados à CEPB e/ou ao ISEBI entre 1985 e 1987.
No primeiro semestre de 1988, alguns meses após a aprovação da Deliberação nº
182/87, tanto o Mestrado quanto a Especialização em EPB deixaram de oferecer matrícula por
determinação do reitor recém-empossado, Ivo Barbieri. Pouco tempo depois, em setembro de
1988, foi extinto o próprio Instituto que abrigava os cursos de Especialização e Mestrado em
EPB: o ISEBI (RESOLUÇÃO Nº 545/88). Após a extinção do ISEBI, o curso de Mestrado
passou à responsabilidade direta do Centro de Ciências Sociais, tendo sido assegurado aos
alunos já matriculados até 1988, prazo para conclusão de seu curso. A última dissertação de
mestrado defendida foi em 1993, ano em que as atividades do Mestrado em EPB, portanto,
foram efetivamente encerradas.
Dedicaremos o próximo capítulo ao mapeamento da estrutura da Coordenação de EPB,
de modo que possamos complementar as informações que nos permitem apontar o processo
de transplante do curso de Mestrado em EPB da ESG para a UERJ, iniciado neste capítulo.
Além disso, a análise dos recursos humanos envolvidos com a Coordenação de EPB, após a
reformulação do curso em 1984, nos permitirão chamar a atenção também para o
estabelecimento de novas redes de colaboração estabelecidas através da CEPB: não mais com
militares, mas com civis com vinculações partidárias de esquerda.

Dessas novas redes

colaborativas nasceram mais do que uma Especialização e um Mestrado em EPB, mas um
Instituto criado para abrigar vários cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu, nas “áreas”
de estudos brasileiros e de relações internacionais. Junto à estrutura da coordenação de EPB e
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do ISEBI, atentaremos também para a apresentação do corpo docente e discente da pósgraduação em EPB, entendendo que seu conhecimento nos ajuda a reconhecer as referidas
redes – tecidas com linhas militares ou partidárias.
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6

DA CEPB AO ISEBI: A ESTRUTURA E OS RECURSOS HUMANOS DA

COORDENAÇÃO E DO PROGRAMA DE EPB DA UERJ

Mencionamos em capítulos anteriores que a Coordenação de Estudo de Problemas
Brasileiros foi idealizada e criada em 1975 por um ex-comandante da Escola Superior de
Guerra, e que foi palco para o estabelecimento de uma bem estruturada rede de relações
colaborativas entre civis – autoridades da UERJ, e militares – da ESG especialmente. Tais
relações de colaboração começaram a ser tecidas em meados dos anos 60 e envolveram
reconhecidas autoridades da universidade. Nomes como Wilson Choeri, Tarcísio Padilha,
Caio Tácito, Oscar Tenório e Arnaldo Niskier, se misturaram a outros como João Bina
Machado, João Marinônio Aveiro Carneiro, Horácio Lemos Correa, João de Alvarenga Soutto
Mayor e Luiz Carlos Bastos Hosken, para dar vida a uma portentosa rede de relações de
colaboração que resultou em um mesmo processo: o transplante de um projeto de socialização
político-ideológica da Escola Superior de Guerra para a Universidade Estadual do Rio de
Janeiro. No quarto capítulo apresentamos o projeto que serviu de base para criação da pósgraduação em EPB da UERJ; no quinto, apresentamos a estrutura dos cursos de
Especialização e Mestrado e atentamos para a verossimilhança entre os programas dos cursos
da ESG e da UERJ. Neste capítulo trataremos dos demais elementos que tornam explícito o
transplante do projeto de Mestrado em EPB da ESG da para UERJ: os recursos humanos
envolvidos com a CEPB e integrantes do corpo docente e discente da pós-graduação em EPB.
Além de focarmos a estrutura da Coordenação de EPB, chamaremos a atenção também para o
estabelecimento de novas redes de colaboração estabelecidas através da CEPB, após 1984,
agora não mais com militares, mas com civis, ligados especialmente ao PDT e/ou ao então
reitor Charley Fayal de Lyra. Estas novas redes colaborativas deram vida a um Instituto que
passou a abrigar o programa de EPB a partir de 1986: o ISEBI.
Pode-se afirmar que de 1975 até os primeiros anos da década de 1980, a CEPB abrigou
mais do que dois cursos de pós-graduação, mas administrou interesses de civis e militares
que, juntos, mantiveram em desenvolvimento a única experiência de pós-graduação stricto
sensu realizada no Brasil, à imagem semelhança de um curso idealizado na Escola Superior de
Guerra. No decorrer dos anos 80, as mudanças políticas ao nível federal e estadual
começaram a impactar as relações de colaboração estabelecidas entre civis e militares, e a
própria estrutura da Coordenação e de seus cursos. Ao nível federal, vivia-se um tempo de
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abertura política, seguido do fim do regime dos militares em1985 e início do período de
redemocratização do país. Este processo trouxe de volta ao cenário político o
pluripartidarismo e os movimentos de luta por direitos, de variadas categorias socais. No
plano estadual, podemos destacar a posse de Leonel Brizola no governo do Estado do Rio de
Janeiro, em 1983. A posse de um governador de esquerda, filiado ao Partido Democrático
Trabalhista/PDT, por si só, sugere um rompimento com políticas firmadas em colaboração
com os militares e a estruturação de novos arranjos políticos144. A UERJ, com sua tradição de
fraco incentivo à pesquisa e à categoria docente, e marcada pelas relações de afinidade
ideológica e de colaboração com os militares, não passaria despercebida a Brizola, que
governou o estado entre março de 1983 e março de 1987. Como governador e chanceler da
UERJ, Brizola definiu as eleições para reitoria da universidade no final de 1983, nomeando o
professor de odontologia, Charley Fayal de Lyra reitor da UERJ145. Lyra manteve-se na
reitoria até janeiro de 1988 quando passou o cargo a seu vice-reitor, Ivo Barbieri146.
Coincidentemente ou não, as mais importantes reformas ocorridas na Coordenação de EPB e
na estrutura de seus cursos ocorreram neste período em que os militares deixavam o governo
federal e que o governo do estado era governado pelo PDT.
Com a entrada de Fayal de Lyra, houve, segundo o professor Antônio Carlos Peixoto
(2010), um gradativo reaparelhamento da UERJ, agora não mais por militares, mas por
pessoas ligadas ao PDT, que passaram a ocupar cargos de confiança nos órgãos superiores da
universidade e, no caso do programa de EPB, a integrar sua coordenação. Novas relações de
colaboração passaram a se estabelecer na UERJ e estas, de modo geral, constituíam-se a partir
de uma base comum: a rejeição aos militares e grupos ligados a eles dentro da universidade.

144

De fato, novos arranjos políticos foram firmados na UERJ com a posse de Charley Fayal de Lyra, no sentido de que novas
autoridades, indicadas pelo reitor e sua base de apoio na UERJ, passaram a integrar os órgãos superiores da universidade, e
novos professores foram contratados. No entanto, há que se atentar para o fato de que a chapa de Lyra recebeu apoio de
antigas autoridades da UERJ, envolvidas, inclusive, em relações de colaboração com os militares em décadas anteriores. Um
dos apoiadores da campanha de Lyra, por exemplo, foi o professor Wilson Choeri. O próprio vice na chapa de Lyra,
Lauryston Gomes Pereira Guerra, esteve entre os conferecistas e apoiadores da disciplina de EPB na UERJ, no iníco dos anos
70.
145

Importante ressaltar que até 1983, a lista tríplice que disputava as eleições para reitoria na UERJ era formada pelo
Conselho Universitário. Uma vez formada, o governador do estado ficava encarregado de escolher e nomear uma das três
chapas (reitor e vice-reitor) apresentadas na lista. Em 1983, a lista tríplice deixou de ser escolhida pelo Conselho
Universitário, tornando o processo eleitoral direto na universidade. No entanto, era dado ao governador o direito de não
nomear a chapa vencedora (LEI Nº 672/83). Foi o que ocorreu. Hésio Cordeiro – que se tornou reitor da UERJ em 1992 –
pertenceu à chapa mais votada nas eleições de 1983, mas Brizola nomeou outro candidato, ligado ao PDT, Charles Fayal de
Lyra.
146

Ivo Barbieri era filiado ao PMDB quando se candidatou a vice-reitor na chapa de Hésio Cordeiro, também do PMDB.
Ambos integraram a chapa vencedora no processo eleitoral de 1983, na UERJ. Brizola, no entanto, nomeou a chapa de
Charley Fayal de Lyra e Lauryston Guerra. Intensas discussões foram abertas na UERJ e, para acalmar os ânimos, Brizola
nomeou uma improvável chapa: Charley Fayal de Lyra como reitor e Ivo Barbieri como vice-reitor.
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Em 1984, ano da posse de Fayal de Lyra, a Coordenação de EPB passou por uma
mudança significativa, que culminou em outras tantas como: mudanças no corpo docente e
discente do programa de EPB, a criação do ISEBI, a transferência das atividades da CEPB
para o ISEBI, e a extinção da Coordenação de EPB.
O ISEBI foi criado em junho de 1986 e, a partir de então, começou um processo de
transferência das atividades da CEPB para este Instituto. Em janeiro de 1987, Charley Fayal
de Lyra normatizou essa mudança, extinguindo a CEPB e dando ao ISEBI a responsabilidade
sobre a execução dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB (e posteriormente da
disciplina de EPB para graduação). O corpo docente que foi integrado ao ISEBI, e
encarregado da pós-graduação em EPB, permaneceu semelhante ao formado entre 1984 e
1985, contando com professores ligados à nova coordenação de EPB, como veremos no
decorrer deste capítulo.
Pode-se afirmar que o fato da coordenação de EPB – e seus respectivos cursos – terem
sido criados a partir das relações de afinidades estabelecidas entre militares e civis na UERJ,
tornou a CEPB um campo aberto a críticas dentro da universidade. No decorrer do processo
de abertura política, a gradativa perda de poder de influência dos militares dentro e fora da
UERJ, a Coordenação de EPB tornou-se um campo propício – e de fácil acesso – ao
desenvolvimento de novas relações de colaboração – agora não mais com os militares, mas
com civis, especialmente afins às ideologias e partidos de esquerda – com destaque para o
PDT. Ao invés de pôr fim ao programa de Estudo de Problemas Brasileiros, a universidade
(seus órgãos superiores) aprovou sua reformulação. Desfazer-se de uma coordenação que
abrigava dois cursos de pós-graduação e um corpo docente titulado não pareceu a melhor
opção para uma universidade que vinha se ressentindo do tímido número de cursos de pósgraduação e de professores titulados que abrigava. A reestruturação da CEPB e de seus
cursos, com o respectivo afastamento dos elementos e pessoas que ligavam a imagem dessa
pós-graduação aos militares e a seu regime, pareceu mais afim aos interesses da instituição e
de seus novos gestores. Desta forma, a pós-graduação começou um processo de
transformação e este, parece-nos, manteve-se conjugado com a intenção de aproveitar esta
nova estrutura para criação de uma unidade de pós-graduação submetida ao Centro de
Ciências Sociais: o ISEBI. Assumindo as atividades da CEPB, o instituto já iniciaria suas
atividades com dois cursos de pós-graduação em funcionamento na UERJ há cerca de uma
década, e um corpo docente titulado, que vinha sendo reformado desde a entrada de Ediraldo
Matos Silva na Coordenação de EPB, em 1984. O peso carregado pelo programa de EPB, por
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sua associação com os militares, no entanto, era um problema que o grupo de professores que
criou o ISEBI vinha tentando resolver desde o início de 1984, quando iniciou a primeira
grande reforma estrutural no currículo do curso de Mestrado. A reforma foi concluída em
1985, e em 1986 começou o processo de transferência de um curso já repaginado – ao menos
na forma – para um novo Instituto.
Trataremos neste capítulo de compor a estrutura da coordenação de EPB, desde sua
criação em 1975, passando por sua gradativa “desmilitarização” ao longo da década de 1980,
até sua extinção em janeiro de 1987. Recuperaremos a trajetória do ISEBI na UERJ, tendo
em vista que o chamado processo de desmilitarização da CEPB ocorreu sob a coordenação de
professores que, mais tarde, mostraram-se envolvidos com a criação do ISEBI, e em razão das
atividades da CEPB terem passado à responsabilidade deste Instituto logo que este foi criado.
Buscaremos também abarcar, nesta seção, a relação de professores que fizeram parte do corpo
docente do programa de pós-graduação em EPB da UERJ147 – fossem como professores de
EPB para cursos de graduação, professores do curso de Especialização, ou do curso de
Mestrado em EPB, ou mesmo como orientadores e/ou examinadores de dissertações de
mestrado. Abarcaremos ainda a relação dos alunos que integraram o corpo discente dos cursos
de Especialização e Mestrado em EPB, entendendo que o mesmo também nos ajuda a
perceber o chamado processo de desmilitarização do programa de EPB ao longo dos nos 80.

6.1

A coordenação do programa de EPB: 1975 a 1993

Desde sua criação em 1975, a seleção dos recursos humanos envolvidos com a direção
da CEPB sugere a existência de relações de colaboração entre a Coordenação de EPB e a ESG
– ao menos até o final de 1983. Os mesmos encarregados da Coordenação de EPB eram
responsáveis pela coordenação do curso de Especialização e do Mestrado em EPB, sendo o
general João Bina Machado coordenador geral de EPB, e os professores João Marinônio
Aveiro Carneiro e Horácio Lemos Corrêa sub-coordenadores, o primeiro sub-coordenador
para assuntos acadêmicos e o segundo, para assuntos administrativos148. Além de sub147

Optamos por fazer referência ao corpo docente do “programa de EPB” ao invés do corpo docente da “pós-graduação em
EPB” para não deixarmos de fora os professores que ministraram a disciplina de EPB na graduação.
148

Como pode ser observado em relatórios da CEPB e em programas do curso de Especialização, os cargos de
subcoordenador administrativo e acadêmico só existiram de 1975 a 1977. De 1978 em diante mantiveram-se apenas os cargos
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coordenador, Marinônio também era coordenador adjunto de EPB e, portanto, da
Especialização e do Mestrado.
O quadro a seguir nos apresenta a relação de coordenadores de EPB e dos cursos de
Especialização e Mestrado de 1975 até o final de 1983, ano que os generais João Bina
Machado e Horácio Lemos Corrêa deixaram a Coordenação de EPB.

Coordenação de EPB e dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB – 1975 a 1983*
Coordenador
geral de EPB

Coordenador
adjunto de EPB

SubCoordenador
para assuntos
acadêmicos

SubCoordenador
para assuntos
administrativos

1975 a 1977

João Bina
Machado

João Marinônio
Aveiro Carneiro

João M. Aveiro
Carneiro

Horácio Lemos
Corrêa

De 1978 a mar.
de 1983

João Bina
Machado

João Marinônio
Aveiro Carneiro

De mar. 1983 a
jan. 1984

Horácio Lemos
Corrêa

João Marinônio
Aveiro Carneiro

Coordenador
Coordenador do
da
Mestrado
Especialização

Compete à
coordenação de
EPB (CEPB) a
Como a partir de 1978 não há mais coordenação do
menção aos referidos cargos de
curso de
subcoordenador, conclui-se que os Especialização
mesmos deixaram de existir.

Compete à
coordenação de
EPB (CEPB) a
coordenação do
curso de
Mestrado
João Marinônio
Aveiro Carneiro

Fontes: Programas dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB; CEPB, Relatórios; CAPES, Relatórios, 1980 a 1985.

João Bina Machado foi coordenador geral de EPB e dos cursos de Especialização e
Mestrado em EPB até março de 1983 quando passou a coordenação da CEPB e da
Especialização para Horácio Lemos Corrêa, e a coordenação do Mestrado para o professor
João Marinônio. A partir de março de 1983, até o final de 1986, Bina Machado atuou apenas
como colaborador e professor convidado da CEPB, orientando dissertações de Mestrado,
especialmente. Sua saída da CEPB em 1983 coincide com um conjunto de mudanças na
estrutura da pós-graduação em EPB, iniciadas nesta época, com vistas ao alcance do
credenciamento de seu curso de Mestrado. A saída de Bina Machado, em definitivo, do corpo
docente da pós-graduação em EPB, por sua vez, coincide com a criação do Instituto Superior
de Estudos Brasileiros e Relações Internacionais, em 2 de junho de 1986 (RESOLUÇÃO Nº
532/86). A partir de então, ambos os cursos de pós-graduação em EPB passaram a ser
executados por este Instituto.

de coordenador geral e coordenador adjunto. Vale destacar que não há, nos documentos da CEPB, uniformidade na
denominação desses cargos - ora a CEPB faz menção aos coordenadores geral e adjunto, ora aos cargos de diretor e diretor
adjunto. Não é raro observar informações distintas apresentadas em documentos relativos às atividades da pós-graduação em
EPB, em um mesmo ano.

240

Com a saída de Bina Machado da CEPB, em março de 1983, Horácio Lemos Corrêa
assumiu a coordenação geral de EPB e de seus cursos de pós-graduação – cargo que ocupou
por apenas um ano.
O professor João Marinônio Aveiro Carneiro ficou no cargo de sub-coordenador para
assuntos acadêmicos do início do curso de Especialização em 1976 até o final de 1977; e no
cargo de coordenador adjunto da EPB, da criação da CEPB em 1975 até janeiro de 1984,
quando a coordenação de EPB e seu curso de Mestrado foram reestruturados. Entre os anos de
1984 e 1988, Marinônio ficou fora da coordenação de EPB e da Especialização, mantendo-se
responsável apenas pela coordenação do Mestrado. Com a extinção do ISEBI em setembro de
1988, o professor João Marinônio retornou à coordenação do programa de EPB, assumindo o
cargo de coordenador geral, no qual ficou até 1989, quando as disciplinas de EPB I e EPB I
foram extintas na UERJ. A coordenação da Especialização, no entanto, deixou de ter
responsabilidade automática da coordenação do programa de EPB a partir de 1988, tendo o
professor José Henrique de Carvalho assumido a coordenação da Especialização no período
de 1988 a 1993.
Até 1983, a coordenação dos Cursos de Especialização e Mestrado em EPB foi feita
pelos mesmos coordenadores do programa de EPB. Com a saída do general Bina Machado da
CEPB, houve um primeiro desmembramento da coordenação, e o curso de Mestrado passou a
ter coordenador próprio. A coordenação do curso de Especialização permaneceu atrelada à
CEPB até sua extinção em 1987, e depois à coordenação do programa de EPB até maio de
1988149. Neste ano, pela primeira vez, a coordenação da Especialização – em Estudos
Brasileiros – ganhou um coordenador específico para gerir suas atividades, no caso, o
professor José Henrique de Carvalho.
Interessante para este estudo refletir sobre as possíveis teias de relações de cooperação
que levaram à direção da CEPB e dos cursos de pós-graduação em EPB três esguianos, dois
dos quais envolvidos com a experiência prévia do Mestrado em EPB na ESG.
O general João Bina Machado foi comandante da Escola Superior de Guerra até abril de
1974, tendo deixado o referido cargo poucos dias antes do curso de Mestrado em EPB da
ESG ter sido credenciado pelo Conselho Federal de Educação. Um ano após ter deixado a
Escola, o general foi convidado pelo Reitor da UERJ para criar e coordenar a CEPB. Presença
marcante na UERJ desde o final dos anos 60, Bina Machado construiu forte rede de
149

A coordenação de EPB na condição de instância universitária (CEPB) foi extinta em janeiro de 1987, mas os cargos de
coordenadores e as funções que lhes eram devidas continuaram existindo, passando a ser subordinados ao ISEBI e,
posteriormente, ao Centro de Ciências Sociais. Deste modo, refere-se, neste estudo, à Coordenação de EPB ou do programa
de EPB, mesmo após a extinção da instância CEPB.
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colaboradores dentro da universidade, o que culminou em sua integração, em meados dos
anos 70, ao corpo dirigente e docente da UERJ e na implantação, nesta universidade, de um
projeto de pós-graduação em EPB idealizado dentro da ESG.
Além de Bina Machado, outros esguianos (senão de carreira, de comprometimento
ideológico) integraram a coordenação de EPB da UERJ e o corpo docente dos cursos
desenvolvidos sob a responsabilidade desta coordenação. Designado sub-coordenador para
assuntos administrativos da CEPB e dos cursos de pós-graduação em EPB, Horácio Lemos
Corrêa era também general. Cursou a Escola Militar de Realengo150 e se formou na turma de
1964 do Curso de Estado-Maior e Comando das Forças Armadas/CEMCFA da ESG. Na
ESG, participou, em 1960, de um curso avulso intitulado “Estágio de Guerra Revolucionária
e Anti-Comunismo” – tema central para o Estudo de Problemas Brasileiros e para a própria
legitimidade da dominação civil-militar. Ex-membro da ADESG/RJ, Horácio Lemos Corrêa
não restringiu sua participação na CEPB às atividades administrativas. O general fez parte da
primeira turma do Curso de Especialização em EPB da UERJ, tornando-se um Especialista na
área, no final de 1976. Em 1980, titulou-se Mestre em EPB pela UERJ, tendo como
orientador o próprio João Bina Machado. Entre março de 1983 e janeiro de 1984, Corrêa
assumiu o cargo de Bina Machado, tornando-se coordenador geral de EPB, tendo atuado
também como professor de EPB para os cursos de graduação, na qualidade de assistente de
ensino. Ao que tudo indica, sua presença na UERJ se deve à sua formação militar e prévia
relação colaborativa com o general João Bina Machado.
Também diplomado na Academia Militar das Agulhas Negras/AMAN, O professor
João Marinônio Aveiro Carneiro cursou a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais/EsAO e
freqüentou “inúmeros cursos na ESG”151. Quando de sua admissão para a Coordenação de
EPB da UERJ, em 1975, o professor contava com a orientação do general Bina Machado na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde cursava o Mestrado na Faculdade de Educação.
Sua dissertação foi defendida em agosto de 1977152, ano em que as atividades do Mestrado em

150

A Escola Militar de Realengo tornou-se, a partir de 1941, a Academia Militar das Agulhas Negras/AMAN.

151

Processo nº 6.099/73-CFE sobre o credenciamento do Curso de Mestrado em EPB da ESG apud Processo nº 2576/81 da
Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ.
152

O professor Marinônio defendeu sua dissertação de mestrado intitulada “Das seções técnicas de ensino na Universidade
Brasileira: diretrizes para organização” em 03/08/77, tendo em sua banca examinadora o General Bina Machado, Lydinea
Gasman e Terezinha Accioly Corseuil Granato. Esta última tornou-se professora da pós-graduação em EPB da UERJ em
1979, ficando até o ano de 1984. Lydinea Gasman, por sua vez, fez parte, junto com Marinônio do corpo docente permanente
do Mestrado em EPB criado na ESG, idealizado pelo general João Bina Machado, no ano de 1973. Fonte: listas de
dissertações de mestrado defendidas na Faculdade de Educação da UFRJ desde 1975, no site www.educacao.ufrj.br
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EPB foram iniciadas na UERJ e que Bina Machado e Marinônio passaram a fazer parte de seu
corpo docente.
Ao contrário de Bina Machado que deixou a coordenação geral de EPB e da pósgraduação em 1983, passando a atuar, até 1986, apenas como professor convidado dos cursos
que criou, João Marinônio manteve-se na coordenação de EPB e/ou do Mestrado até o final
de suas atividades, em 1993, quando fora defendida a última dissertação de mestrado do
programa já extinto em 1988. Se não foi o único, esteve entre os poucos que acompanharam a
trajetória da pós-graduação em EPB da UERJ, do início ao fim. Em 1993, o professor foi
incorporado à Faculdade de Administração e Finanças/FAF da UERJ.
Uma questão-chave coloca essas duas importantes figuras para a pós-graduação em
EPB da UERJ – Bina Machado e Marinônio – em relação de estreita e prévia colaboração
com a Escola Superior de Guerra: ambos participaram do projeto de curso de Mestrado em
EPB da ESG. João Marinônio ocupou o cargo de assistente da Comissão de Coordenação do
curso de Mestrado em EPB da ESG, além de ter figurado entre os oito professores do corpo
permanente deste Mestrado (ESG, Boletim Interno, Set., 1973, nº 69).
A participação de três esguianos na coordenação de EPB da UERJ – Bina Machado,
Horácio Corrêa e João Marinônio –, a participação de um deles no corpo permanente do
Mestrado em EPB da ESG – João Marinônio – e o fato de João Bina Machado ter sido o
idealizador e criador da CEPB, do curso de Especialização e de ambas as experiências de
Mestrado em EPB, na UERJ e na ESG, dá-nos subsídios para sustentar as hipóteses que
norteiam esta tese: de que o curso de Especialização foi criado com a intenção de abrir
caminho para o Mestrado em EPB e para dar legitimidade a ele; que ambos os cursos – lato e
stricto sensu – são o resultado do transplante de curso fabricado na Escola Superior de
Guerra, fundamentado na Doutrina de Segurança Nacional; e que este transplante visava à
projeção do campo militar sobre o educacional-universitário, com vistas a preservar as
relações de dominação civil-militares, que ganharam legitimidade no Brasil no contexto da
guerra fria.
Além de João Bina Machado, João Marinônio A. Carneiro, e de Horácio Lemos Corrêa,
quatro professores da pós-graduação em EPB mantinham algum tipo de relação com a Escola
Superior de Guerra: João de Alvarenga Soutto Mayor e Luiz Carlos Bastos Hosken, além de
formados no Curso Superior de Guerra integraram o corpo permanente do Mestrado em EPB
da ESG. Ambos ingressaram no corpo docente da pós-graduação em EPB no ano em que o
curso de Mestrado iniciou suas atividades e permaneceram como professores e/ou
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orientadores de dissertações deste curso até o ano de 1987. Como vimos no capítulo anterior,
João de Alvarenga era credenciado pelo Parecer nº 1.331/74 do CFE para atuar no campo do
EPB, assim como João Marinônio e Bina Machado. O professor Hermínio Augusto Faria
também fez parte do primeiro grupo que ministrou aulas no curso de Mestrado, além de ter
sido formado no CSG da ESG no mesmo ano em que o projeto do Mestrado em EPB foi
criado na Escola (1973). Por fim, o professor e coronel Ítalo Costa Jóia, também formado pelo
CSG da ESG (1974), integrou o corpo docente da Especialização no primeiro ano de início de
suas atividades, em 1976. Além de ter sido professor, Ítalo Costa Jóia foi também aluno da
pós-graduação em EPB, neste ano, sendo, curiosamente, aluno do mesmo curso no qual
ministrava aulas. Tornou-se Especialista em EPB no final de 1976, ingressou no Mestrado em
EPB em 1981, titulando-se Mestre na área em 1985. De 1977 a 1984, o professor não consta
na relação de professores do curso, tendo voltado a integrá-la em 1985, como professor de
Segurança Nacional I, quando se tornou Mestre em EPB. Jóia foi professor da pós-graduação
até o fim de suas atividades.
Em 1984, a Coordenação de EPB foi reestruturada e novos professores assumiram sua
direção. O quadro apresentado a seguir exibe a relação de coordenadores de EPB e dos cursos
de Especialização e Mestrado em EPB de 1984 até 1993, quando efetivamente cessaram as
atividades da pós-graduação em EPB na UERJ.
Como demonstra o quadro seguinte, novos professores assumiram a coordenação de
EPB em 1984: Ediraldo Matos Silva e Creusa Capalbo. Ediraldo permaneceu no cargo até
janeiro de 1987, quando pediu licença para assumir a vice-direção do ISEBI. Creusa Capalbo,
por sua vez, assumiu a coordenadoria adjunta de EPB até o ano em que a mesma perdeu sua
razão ser: quando as disciplinas de EPB I e II foram extintas do currículo dos cursos de
graduação na UERJ, em 1989, pela Resolução nº 554. Ambos integraram o corpo docente da
pós-graduação em EPB entre 1985 e 1992.
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Coordenação de EPB e dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB – 1984 a 1993*
Coordenador
geral de EPB

Coordenador
adjunto de EPB

De jan. 1984 a
jan. 1987

Ediraldo Matos
Silva

Creusa Capalbo

Jan. de 1987 a
maio de 1988

Helena Maria
Rabelo de
Matos Silva

Creusa Capalbo

Maio de 1988 a João Marinônio
Aveiro Carneiro
1990

1990** a 1993

x

Creusa Capalbo

X

Coordenador
da
Especialização
Compete à
coordenação de
EPB a
coordenação do
curso de
Especialização
José Henrique
de Carvalho

José Henrique
de Carvalho

Coordenador do
Mestrado
João Marinônio Aveiro
Carneiro
(Creusa Capalbo, coord.
adjunta do MES)

Compete à coordenação
de EPB** a coordenação
do curso de Mestrado
João Marinônio Aveiro
Carneiro (coord.)

Jorge Duprat de Britto
Pereira (coord.adjunto)
* Embora os cursos de Especialização e Mestrado em EPB tenham deixado de oferecer matrícula em
1988, suas atividades perduraram até 1993, para que os alunos matriculados pudessem integralizar
seus créditos.
**A instância universitária CEPB foi extinta em 1987, mas permaneceu em atividade uma
Coordenação de EPB que foi desfeita após a extinção das disciplinas de EPB I e II, em 1989.
Fontes: Programas dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB; CEPB, Relatórios; CAPES,
Relatórios, 1980 a 1985; MEC/CAPES, 1988; MEC/SESU/CAPES, 1990 a 1993.

Ediraldo Matos Silva – tal como Horácio Lemos Corrêa – foi aluno da primeira turma
do curso de Especialização em EPB da UERJ, tendo se tornado um Especialista na área, no
final de 1976. Em 1977, ingressou no curso de Mestrado, fazendo parte também da primeira
turma do referido curso. Titulou-se Mestre em EPB em 12 de julho de 1984. Segundo consta
em sua ficha de inscrição no CMEPB, Ediraldo era formado em Direito, Administração e
Ciências Sociais e, até tornar-se professor da área de EPB, trabalhava como advogado. Sua
gestão como coordenador de EPB e da Especialização terminou em janeiro de 1987 quando,
juntamente com a professora Lená Medeiros de Menezes, assumiu a direção pró-tempori do
ISEBI – ela como diretora e ele como vice-diretor. Seu cargo na Coordenação foi prontamente
assumido por sua esposa, Helena Maria Rabelo de Matos Silva que, até março de 1988, atuou
como coordenadora de EPB e da Especialização.
Em 1983, um ano antes de ser nomeado coordenador do programa no qual participava
como aluno, Ediraldo lançou sua candidatura à reitoria da UERJ. Mesmo antes de apresentar
um vice para sua chapa, o pedetista renunciou em favor de apoiar o outro candidato que,
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embora não fosse filiado ao PDT, mantinha relações de afinidade com o mesmo e com
Brizola. Charley Fayal de Lyra, pai do deputado pelo PDT, Carlos Fayal, lançou candidatura
apresentando Lauryston Guerra como seu vice. A chapa de Fayal de Lyra não saiu vencedora
do processo eleitoral, sendo os professores Hésio Cordeiro e Ivo Barbieri, respectivamente, os
candidatos a reitor e vice-reitor da chapa vencedora. Apesar disso, o governador do estado do
Rio de Janeiro e chanceler da UERJ, valendo-se de seu direito de escolha, nomeou Charley
Fayal de Lyra reitor da universidade. A chapa vencedora era filiada ao PMDB e pertencia ao
grupo político REUNE (Movimento de Renovação Universitária) tendo bastante apoio da
comunidade universitária, ao passo que a chapa de Fayal (que recebeu apoio de Brizola) era
vinculada à linha tradicionalista da UERJ, tendo, inclusive recebido apoio do professor
Wilson Choeri. Diante da insatisfação interna pela nomeação de um reitor que não havia
efetivamente vencido as eleições, pedetistas se organizaram para apoiar Fayal de Lyra, dentre
os quais o professor Ediraldo Matos Silva. Seu apoio foi bem recompensado. Em 1984, após
tensos arranjos políticos na UERJ, uma improvável chapa assumiu a coordenação da
Universidade, uma que reunia Fayal de Lyra como reitor e Ivo Barbieri com vice-reitor.
Segundo Luiz Fernando Ramadon – que nos conta essa história com filigranas – Wilson
Choeri foi um dos articuladores para esse casamento político nada convencional que acabou
tendo a aprovação final de Brizola153. Quando empossado, Fayal de Lyra nomeou Ediraldo
Matos Silva coordenador de EPB e, alguns anos mais tarde, Superintendente do Campus154
(RAMADON, 2006).
Segundo Luiz Fernando Ramadon (2006), Ediraldo assumiu a Coordenação de Estudo
de Problemas Brasileiros
[...] com ideias de revolucionar a disciplina EPB, e transformar a sua coordenação numa
grande Unidade Universitária. Nada melhor para isto que contratar bons professores. Se eles
fossem a antítese do que significava EPB para os seus criadores, melhor ainda. (RAMADON,
2006).

De fato, ao tomar posse, Ediraldo Matos Silva deu início a uma reforma estrutural na pósgraduação, o que incluiu a contratação de novos professores Doutores e Livres-Docentes. No
entanto, como vimos no capítulo anterior, a reforma realizada por sua coordenação na
153

Para mais detalhes sobre os bastidores do processo eleitoral ocorrido na UERJ em 1983, ver Ramadon, Luiz Fernando. A
História Oficial da UERJ, 2006 apud http://lframadon.sites.uol.com.br/
154

Ediraldo pertenceu à Superintendência do Campus/SUCAM, como suplente, entre março e setembro de 1986; e foi
superintendente da SAD (Superintendência de Apoio e Desenvolvimento) no período de março de 1986 a janeiro de 1988.
Entre novembro de 1985 e novembro de 1988 – período que coincide com sua gestão na Coordenação de EPB e, depois, no
ISEBI – Ediraldo foi Conselheiro do CSEP, tendo como suplente a professora Lená Medeiros de Menezes (RAMADON,
2006).
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estrutura curricular da pós-graduação em EPB, mostrou-se mais de forma do que conteúdo,
não transformando o conteúdo doutrinário das disciplinas, muito embora tivesse trocado suas
denominações e acrescentado novas disciplinas ao currículo. Novos nomes foram
incorporados ao corpo docente, mas mantiveram-se também professores já participantes da
pós-graduação em EPB, dentre os quais vários formados pelo próprio programa de EPB.
Dois anos e meio após assumir a Coordenação de EPB e da Especialização, Ediraldo
esteve entre os criadores do ISEBI que, tão logo criado, tornou-se responsável pela execução
dos cursos de pós-graduação em EPB e pela disciplina de EPB ministrada na graduação.
Ediraldo Matos Silva, inclusive, deixou a coordenação de EPB para assumir a vice-direção do
Instituto junto com a professora – e também filiada ao PDT – Lená Medeiros de Menezes
(RAMADON, 2006).
Também nomeada pelo Reitor Charley Fayal de Lyra para a coordenadoria adjunta de
EPB, em 1984, a professora Creusa Capalbo era Doutora e Livre-Docente em Filosofia. Além
de coordenadora adjunta de EPB e do curso de Especialização, a professora foi também
coordenadora adjunta do Mestrado, entre 1984 e 1990, quando passou seu cargo ao professor
Jorge Duprat de Britto Pereira. Entre os anos de 1985 e 1987 a professora pertenceu ao
Conselho Universitário da UERJ, como uma das representantes (suplente) do Centro de
Ciências Sociais. Em maio de 1987, Capalbo tornou-se Sub-Reitora de Graduação, tendo
permanecido no cargo até janeiro de 1988. Interessante destacar que, em 20 de julho de 1987,
o Conselho Universitário “estabeleceu que a responsabilidade sobre o ensino de EPB, ficaria
com as Unidades de Ensino”, tornando sua coordenação subordinada diretamente ao SubReitor de Graduação (SR-1) – no caso a professora Creusa Capalbo – e ao Sub-Reitor de PósGraduação e Pesquisa (SR-2) – Gérson Cota Pereira (RAMADON, 2006).
Doutor e Livre-Docente em Economia, Jorge Duprat de Brito Pereira ingressou na
CEPB também na gestão de Ediraldo Matos Silva e Creusa Capalbo, em 1985, para ministrar
a disciplina de Desenvolvimento Econômico I. O professor pertenceu ao corpo docente da
pós-graduação em EPB até o encerramento de suas atividades e ficou no cargo de
coordenador adjunto do Mestrado em EPB – até então assumido por Creusa Capalbo – entre
1990 e 1993. A Coordenação do Mestrado, por sua vez, permaneceu sob a responsabilidade
de João Marinônio A. Carneiro até 1993.
Também filiada ao PDT, Helena Maria Rabelo de Matos Silva foi mais uma das
professoras da pós-graduação em EPB tituladas pelo próprio programa de EPB da UERJ. Tal
como seu marido Ediraldo ingressou no curso de Mestrado em Estudo de Problemas
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Brasileiros em 1977 e defendeu sua dissertação de Mestrado em junho de 1984, um mês antes
de seu marido. No ano seguinte, ingressou na pós-graduação em EPB como docente,
permanecendo nesta função até o ano de 1987. Helena ficou na coordenadoria de EPB de
janeiro de 1987 a maio de 1988, tendo assumido o cargo após Ediraldo tê-lo deixado para
tornar-se vice-diretor do ISEBI.
Como os demais professores mencionados anteriormente, José Henrique de Carvalho
ingressou no corpo docente da CEPB em 1985. Livre-docente em Comunicação Social
tornou-se professor do corpo permanente da pós-graduação em EPB em 1986, ficando no
cargo até o encerramento de suas atividades nos anos 90. Após a criação do ISEBI, o
professor acumulou também a função de coordenador do Núcleo de Estudos Brasileiros/NEB,
um dos núcleos constituintes do referido Instituto.
Junto com a nova coordenação, novos professores também passaram a integrar o corpo
docente da CEPB, a partir de 1985, muitos dos quais foram absorvidos pelo ISEBI quando
este Instituto tornou-se responsável pelas atividades, recursos humanos e materiais da CEPB.
Antes, no entanto, de passarmos à apresentação dos professores que integraram o corpo
docente do programa de EPB da UERJ, entre 1976 e 1993, apresentaremos sucintamente o
ISEBI. Não aprofundaremos a discussão em torno deste Instituto para não fugirmos ao escopo
desta tese.

6.2

O ISEBI

O Instituto Superior de Estudos Brasileiros e Relações Internacionais foi criado pela
Resolução nº 532 do CONSUN, em dois de junho de 1986. Promulgada pelo então reitor
Charley Fayal de Lyra, a Resolução estabeleceu que o ISEBI fosse vinculado ao Centro de
Ciências Sociais (assim como o era o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas/IFCH) e
funcionasse nas instalações da Coordenação de EPB.
Alguns meses após sua criação, em seis de janeiro de 1987, o reitor da UERJ transferiu
as atividades, os recursos humanos e o acervo material da Coordenação de EPB para o ISEBI,
e extinguiu a referida coordenação:
Ficará a cargo do ISEBI a responsabilidade sobre o Programa de Pós-Graduação e Extensão
desenvolvido pela extinta Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros. (ATO
EXECUTIVO Nº 1528/87, Art. 3º).
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Ficou determinado no mesmo Ato Executivo que passariam “a compor o quadro
docente inicial do ISEBI”:
a) os professores que ministram aulas no Mestrado da antiga CEPB,
b) os especialistas em Educação encarregados do controle acadêmico da antiga CEPB,
c) os professores da antiga CEPB portadores do grau de Doutor ou do título de Livre Docente.
(ATO EXECUTIVO Nº 1528/87, Art. 4º).

O que observaremos na próxima seção é que, apesar das determinações do reitor, o
ISEBI também incorporou ao seu corpo docente professores que ministravam cursos na
Especialização e/ou no Mestrado e que possuíam apenas título de Mestre e/ou Especialista.
Este foi o caso de Ediraldo Matos Silva (Mestre em EPB, 1984), Gisela Maria Bandeira
Pereira (Mestre em EPB, tornando-se Doutora apenas em 1989), Maria da Graça Cavalcante
Lisboa (Mestre em EPB, 1985) Solange Silva de Carvalho (Especialista em EPB, 1985),
apenas para citar alguns nomes.
Em 21 de abril de 1987, o ISEBI teve sua estrutura acadêmico-administrativa aprovada
pelo reitor, através do Ato Executivo nº 1552. Neste, ficou estabelecido que o Instituto seria
constituído dos seguinte órgãos:
I. Órgão diretor / executivo → Diretoria.
II. Órgãos deliberativos → Conselho Técnico Científico.
III. Órgãos acadêmicos → Coordenação dos Núcleos; e Coordenação de Pós-Graduação, de Ensino
de Graduação e de Extensão.
IV. Órgãos de Assessoria → Gerência de Projetos, Convênios e Programas; e Assessoria DidáticoPedagógica.
V. E órgãos de apoio administrativo → Secretaria Administrativa; e Núcleo Bibliográfico Setorial.
(ATO EXECUTIVO Nº 1552/87, Art. 1º).

Quanto aos órgãos acadêmicos, além das Coordenações de Ensino, Pós-Graduação e
Extensão, o ISEBI integrava quatro Núcleos, dentro dos quais foram desenvolvidos os cursos
e conferências realizados pelo Instituto:





Núcleo de Estudos Brasileiros
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros
Núcleo de Relações Internacionais
Núcleo de Estudos Latino-Americanos. (ATO EXECUTIVO Nº 1552/87, Art. 4º)

Cada um dos referidos Núcleos deveria ter um coordenador responsável, que por sua vez
ficaria submetido ao diretor do ISEBI. A análise de documentos relativos ao ISEBI e seu
corpo docente nos permite apontar dois dos quatro coordenadores de Núcleos, ambos
professores da pós-graduação em EPB: Creusa Capalbo e José Henrique de Carvalho. A

249

primeira assumiu o Núcleo de Estudos Latino-Americanos e o segundo, o Núcleo de Estudos
Brasileiros. Além destes, como informa Ramadon (2006), outros três professores da CEPB
assumiram cargos de direção no ISEBI: João Marinônio A. Carneiro (Coordenador do
Mestrado em EPB), Ediraldo Matos Silva (Coordenador dos Cursos de Extensão), e
Agamênon Rocha Souza (Gerente de Projetos).
O ISEBI passou a maior parte de sua curta trajetória na UERJ sob a coordenação de
diretores e vice-diretores temporários (pró-tempori). Lená Medeiros e Ediraldo Silva
compuseram a primeira direção do Instituto, assumindo de forma temporária até fevereiro de
1987, quando foram efetivados nos cargos de diretora e vice-diretor, respectivamente. A
professora Lená ficou no cargo até agosto de 1987, quando licenciou-se para disputar as
eleições para a reitoria da UERJ. Seu cargo foi passado ao professor Antônio Carlos Peixoto,
que o assumiu, temporariamente, até novembro de 1987155. Sua vice-diretora, nomeada pelo
reitor em novembro de 1987, a professora Tânia Maria Carvalho de Castro Neto, assumiu
temporariamente a direção do ISEBI. Neste período foram realizadas eleições para direção do
Instituto e quatro professores da pós-graduação em EPB concorreram: Ediraldo Matos Silva e
José Henrique de Carvalho por uma chapa, e Solange da Silva Carvalho e Agamênon Rocha
de Souza por outra. A chapa de Ediraldo foi vencedora, mas seu nome não apareceu entre os
diretores nomeados pelo novo reitor, Ivo Barbieri (seu adversário político), no início de 1988.
Além de não nomear Ediraldo para a direção do ISEBI, o reitor “suspendeu todas as
nomeações e atos de repercussão orçamentária, assinados em novembro de 1987. Nessa
situação se encontrava o Ato Executivo no 1593, que aprovou o quadro técnico-administrativo
do ISEBI” (apud RAMADON, 2006). Do final de 1987 a agosto de 1988, diante do impasse
em torno da posse de Ediraldo Matos Silva e José Henrique de Carvalho, a professora Tânia
Maria C. de Castro Neto permaneceu na direção do ISEBI. Em agosto de 1988, passou a
direção para a professora Edina Bandeira de Mello Mambrini, que à época era diretora do
Centro de Ciências Sociais da UERJ. A direção do ISEBI ficou sob a responsabilidade do
Centro ao qual era submetido, até setembro de 1988, quando o Instituto Superior de Estudos
Brasileiros e Relações Internacionais foi extinto pela Resolução nº 545/88.

155

O professor deixou a direção do ISEBI logo após as eleições que tornaram Ivo Barbeiri reitor da UERJ, quando recebeu
uma Licença Premium de seis meses para atuar como professor visitante do Instituto de América Latina em Paris. Quando
voltou à UERJ o ISEBI já estava prestes a ser extinto (PEIXOTO, 2010).
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Quando criado, em 1986, o ISEBI passou a ser dirigido por seus “mentores
intelectuais”: Lená Medeiros de Menezes (diretora) e Ediraldo Matos Silva (vice-diretor)156.
Ambos eram filiados ao PDT e apoiaram a candidatura de Charley Fayal de Lyra na UERJ,
em 1983. Segundo o professor Antônio Carlos Peixoto, que foi professor da pós-graduação
em EPB entre 1985 e 1987,
No início de 1986, eu fui chamado para uma certa reunião com uma série de professores, a
maioria ligada ao Mestrado em EPB, e outros que eram de fora. [...] Essa reunião, ocorrida em
86, foi convocada com o objetivo de discutir a criação de um Instituto que seria esse tal
ISEBI. [...] Eu acho que quase todos[que participaram da reunião] já se aposentaram: Helena
Moraes Garcia – que foi diretora do IFCH, da Filosofia; Creusa Capalbo – que foi minha
contemporânea de Nacional de Filosofia [...], era da JUC; o Moniz Bandeira – que também
era professor de EPB e que era o diretor da Rádio Roquette Pinto, que é uma rádio estadual;
Lená Medeiros, que era do PDT – eu a conheci dentro do curso de EPB, mas ela já era
professora do IFCH; e Ediraldo Matos Silva. O Ediraldo era uma espécie de assessor do
Fayal, ele trabalhava na reitoria. Então ele foi nomeado, na ‘esculhambação’ que reinava,
professor visitante de EPB. O Ediraldo era um cara que tinha poder dentro da Universidade,
era muito ligado ao PDT e homem de confiança do Fayal. (PEIXOTO, 2010).

Para o professor, existia, na criação do ISEBI, “um forte viés partidário nessa história.
Isso tudo tinha um forte viés pedetista”, mesmo quando os professores não eram diretamente
ligados ao PDT, como foi o seu próprio caso. Segundo Peixoto, sua entrada na UERJ se deveu
a um convite do então Sub-Reitor de Graduação nomeado por Fayal de Lyra, o professor
Antônio Estevam de Lima Sobrinho.
No começo de 1985, o Tuim [Antônio Estevam] me chamou [para voltar à UERJ]. Como eu
já estava querendo sair da PUC, veio em boa hora, e eu fui conversar com ele. E o Tuim disse
‘a maneira mais fácil e mais rápida de você entrar é como professor visitante do Mestrado em
EPB’. ‘Estado de natureza hobbesiano’, eu queria sair da PUC... eu aceitei. E eu perguntei o
que era o Mestrado em EPB. E ele disse ‘foi criada uma Especialização em EPB e isso se
transformou num Mestrado’. Aí eu entrei e comecei a dar aulas. Quem me colocou [na UERJ,
portanto] foi Antonio Estevam, o Tuim, que era esquema PDT, mas que é meu velho amigo
de comunismo. (PEIXOTO, 2010).

O ISEBI teria sido criado com a intenção de se tornar um centro de excelência dentro da
UERJ, tendo como modelo o Instituto de Medicina Social/IMS “que é uma unidade de
excelência da UERJ até hoje. Altamente reconhecido pela CAPES” (PEIXOTO, 2010). A
ideia do grupo que criou o ISEBI era aproveitar a estrutura montada da pós-graduação em
156

Segundo informa o professor Luiz Fernando Ramadon, ao professor Maurício Dias David, que passou a integrar o corpo
docente da pós-graduação em EPB em 1985, foi prometida, pelo Assessor do reitor Paulo Henrique Lins, a direção do ISEBI.
No entanto, a professora Lená Medeiros e o professor Ediraldo Silva acabaram sendo nomeados para a direção do Instituto.
Maurício David era também filiado ao PDT como Lená e Ediraldo, e permaneceu no programa até 1987, quando
desentendimentos políticos com o PDT e a direção do ISEBI, em 1986, o fizeram deixar o programa de EPB. Após ser
afastado do PDT e do ISEBI o professor passou a integrar a lista dos detratores do Instituto, na UERJ. Vale destacar que a
esposa do professor Maurício, Maria Beatriz de Albuquerque David, também integrou o corpo docente do programa de EPB
da UERJ, em 1987.
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EPB “porque não há Unidade na UERJ que tenha tantos mestres e doutores”

157

, e depois

reformular o programa de EPB – quiçá extingui-lo – e desenvolver novos programas de pósgraduação no campo dos estudos brasileiros e relações internacionais.
Diferentemente da Coordenação de EPB que abrigava apenas um curso de
Especialização e um de Mestrado em EPB; e diferentemente do IFCH que era um Instituto de
graduação (que veio a desenvolver cursos de pós-graduação mais tarde); o ISEBI foi criado
com a intenção de se tornar um Instituto de Pós-Graduação na UERJ, contando, de início,
com a estrutura da pós-graduação em EPB. A rejeição ao programa de EPB da UERJ, tomado
como “esbulho do autoritarismo”; o argumento de que o desenvolvimento do ISEBI implicava
duplicidade de funções na universidade, visto que já existia no CCS, o IFCH; e o fato do
curso ter sido criado por adversários políticos do novo reitor empossado em 1988 (Ivo
Barbieri), contribuíram para a extinção prematura do Instituto, em seis de setembro de 1988
(RESOLUÇÃO Nº 545/88)158.
Em sessão no Conselho Universitário, em março de 1988, o professor e então SubReitor de Pós-Graduação e Pesquisa (SR-2) da UERJ, Jader Benuzzi Martins, fez referência
ao ISEBI como um dos “Núcleos que constituíam uma Universidade paralela dentro da
UERJ”, destacando que “Núcleos, Institutos e outros organismos paralelos desestruturam esta
organicidade e contribuem para a pulverização dos recursos e a desordem administrativa”.
Desde modo solicitou que fosse criada uma comissão para redefinir o ISEBI. Ivo Barbieri
acatou sua solicitação e alguns meses depois, em setembro do mesmo ano, promulgou a
Resolução nº 545/88 do CONSUN, que extinguiu o ISEBI e o Núcleo de Estudos e Pesquisas
Sociais/NEPES (apud RAMADON, 2006).
Com a extinção do ISEBI, o Curso de Mestrado em EPB passou à responsabilidade do
CCS, “sendo assegurada a conclusão aos alunos que nele ingressaram” (RESOLUÇÃO Nº
545/88, Art. 4º)159. Quanto ao seu corpo docente – e aos demais integrados ao ISEBI – ficou
determinado na Resolução que
O pessoal docente atualmente lotado nos órgãos extintos será realocado obedecendo aos
seguintes critérios:
157

Na reunião ocorrida em 1986, Ediraldo Matos Silva expôs como justificativa para a criação do ISEBI e consequente
incorporação da estrutura da pós-graduação em EPB a este Instituto, o fato desta pós-graduação contar com um titulado corpo
docente (apud PEIXOTO, 2010).
158

Segundo Peixoto (2010) e Ramadon (2006), Ivo Barbieri era declarado adversário de Ediraldo Matos Silva. Além disso,
foi oponente de Lená Medeiros no processo eleitoral do qual saiu vencedor – em 1988. A professora foi associada à chapa da
situação e Barbieri, apesar de Vice de Charley Fayal de Lyra, saiu candidato na chapa opositora.
159

O mesmo ocorreu com o curso de Especialização em EPB.
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a) o pessoal docente que, anteriormente à lotação nos órgãos extintos, possuía lotação em
outra Unidade da UERJ, poderá solicitar seu retorno à Unidade de Origem;
b) os professores concursados em EPB ficarão à disposição da Administração Central e terão
o prazo de 30 (trinta) dias para solicitar lotação em qualquer Unidade da UERJ, em que haja
necessidade de docentes com titulação compatível. (RESOLUÇÃO Nº 545/88, art. 2º).

Desde sua criação o ISEBI vinha enfrentado dificuldades para sua manutenção dentro
da UERJ. Tanto que um ano antes de ser extinto, em outubro de 1987, a professora Lená
Medeiros, então licenciada da direção do ISEBI por conta de sua candidatura à reitoria da
UERJ, enviou “carta aberta aos professores, funcionários e alunos do IFCH”, declarando que:
[...] Engajei-me na proposta do ISEBI porque considerei-a uma oportunidade de
mudança na estrutura arcaica da UERJ. Contava com a reação dos conservadores, mas sequer
poderia sonhar que alguns dos “progressistas” também se manifestassem contra a mudança.
[...] Interessava, politicamente, a muitos, terem discursos contra mim e o ISEBI para
ascenderem na UERJ e construírem plataformas políticas. O IFCH foi uma das únicas
unidades que me negou, enquanto candidata a Reitoria, o direito de reunião. Como explicar
isto, sendo eu professora da Unidade?
É falsa a premissa de que a criação do ISEBI “enfraqueceu” o IFCH, da mesma forma
que o IMS (Instituto de Medicina Social) não enfraqueceu a Faculdade de Medicina da UERJ,
nem o IEB (Instituto de Estudos Brasileiros) nem o Instituto de Estudos Avançados
enfraqueceram o Instituto de História e Geografia da USP.
[...] A caracterização do ISEBI como uma “proposta conservadora” sob a minha
gestão é quase hilariante, pois, apesar da cortina de desconhecimento que se tenta jogar sobre
nossas realizações, estamos num processo de construção de uma Unidade voltada para a
comunidade (e para tanto já firmamos convênio com a CUT e a FUNABEM) e para a
excelência acadêmica, com programas de Pós-Graduação e extensão que absolutamente não
“concorrem nem esvaziam” o IFCH.
[...] É mentirosa a afirmação de que o ISEBI é a continuidade de EPB, pois desde que
a Unidade foi criada, levantamos a bandeira contra a obrigatoriedade da disciplina nas
universidades brasileiras, e eu tomei a iniciativa, no 1° semestre de 1987, de cancelar as
inscrições na disciplina, buscando discutir, a nível de Universidade, a questão, o que me valeu
oposições iradas, principalmente da coordenadora de EPB na UERJ. Lamentável que nenhum
movimento de apoio tivesse ocorrido naquela ocasião. Questões políticas ou desmobilização?
Onde estava então, a ideologia dos que deveriam ter-nos apoiado? Não só o ISEBI não é mais
responsável pela disciplina de EPB, como o Mestrado de EPB não tem ingresso de alunos
novos desde março do corrente ano, quando deixamos de oferecer novas vagas à comunidade,
pois também precisamos rediscuti-lo [...]. (CARTA de Lená Medeiros de Menezes apud
RAMADON, 2006).

No que tange ao ensino de EPB na graduação, diferentemente do que informou a
professora Lená, o mesmo foi ministrado na UERJ até 1989. Enquanto a CEPB existiu, até
janeiro de 1987, a disciplina de EPB foi ministrada nos cursos de graduação da universidade
sob sua responsabilidade. Quando o Ato Executivo nº 1528/87 extinguiu a Coordenação e
criou o ISEBI, em 06/01/87, ficou determinado que o reitor e a comissão de graduação do
CSEP decidiriam sobre a alocação da disciplina de EPB. No mês seguinte, ficou definido que
a disciplina seria alocada no ISEBI. Em resposta a esta decisão, a diretora do Instituto, Lená
Medeiros, enviou um ofício à Sub-Reitora de Graduação (e então professora da pós-graduação
em EPB), Creusa Capalbo, solicitando o cancelamento das disciplinas de EPB I e II. Nas
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palavras de Lená, “o programa da disciplina na UERJ, por seu caráter anacrônico e
autoritário, torna-se impossível cumprir” (apud RAMADON, 2006). Alguns meses depois, em
julho de 1987, o CSEP determinou que o ensino de EPB ficasse a cargo das unidades de
ensino da universidade, passando sua Coordenação a ser subordinada às Sub-Reitorias de
Graduação e de Pós-Graduação e Pesquisa. A disciplina de EPB foi ministrada na UERJ até
abril de 1989, quando a Resolução nº 554/89 cuidou de sua extinção.
Ficam extintas as disciplinas de Estudo de Problemas Brasileiros e Estudo de Problemas
Brasileiros II, com base no artigo 207 da atual Constituição da República Federativa do
Brasil. Recomenda-se às Unidades da UERJ que, no âmbito de cada disciplina e através de
atividades interdisciplinares, promovem a reflexão sobre a realidade brasileira.
(RESOLUÇÃO Nº 554/89, Artigos 1º e 2º).

A professora Lená informa que o ISEBI deixou de oferecer vagas para o curso de
Mestrado em EPB em março de 1987, e não menciona a Especialização em EPB que também
estava submetida a este Instituto. Poucos dias antes da apresentação da referida carta de Lená
Medeiros, o curso de Especialização foi reestruturado pela Deliberação nº 178 (19/10/87),
tendo inclusive sua denominação mudada para Curso de Especialização em Estudos
Brasileiros. Ambos os cursos, como vimos em seções anteriores, funcionaram normalmente
em 1987 – ano em que passaram formalmente a ser executados pelo ISEBI. Em 1988, os
cursos ainda abriram novas turmas, tendo o curso de Especialização contado com 38 inscritos
e o de Mestrado com sete (CEPB, Ficha de inscrição dos candidatos, 1988). No mesmo ano
de 1988, no entanto, os referidos cursos deixaram de oferecer vagas a novos candidatos,
passando a atender apenas aqueles já matriculados até o ano de 1988.
Foge ao escopo deste estudo aprofundar as questões políticas envolvidas na
criação e extinção do ISEBI na UERJ. Elencamos as informações que nos permitem
minimamente alocar o Instituto na estrutura da UERJ e entender sua relação com a pósgraduação de EPB. Interessa, entretanto, finalizar essa apresentação, chamando a atenção para
processos semelhantes, na forma e no caráter utilitarista, que envolveram tanto a criação da
CEPB quanto a do ISEBI.
A criação da CEPB e da pós-graduação em EPB respondeu a interesses distintos –
de autoridades civis da UERJ e militares, sobretudo relacionados com a ESG – que
convergiram para o desenvolvimento dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB por
cerca de uma década, na UERJ, tendo ambos os cursos, sobrevivido, inclusive, ao fim do
regime militar e às críticas à sua permanência na UERJ. Apesar da rejeição ao programa de
EPB, o mesmo abrigava cursos de pós-graduação e professores titulados em um momento em
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que a UERJ procurava se firmar como uma universidade voltada para a produção de
conhecimento científico. Com as mudanças no cenário político nacional e estadual, assim
como na reitoria da UERJ, as autoridades que passaram a gerir a universidade optaram por
aproveitar a estrutura da CEPB e de seus cursos, reestruturando-os, em vez de pôr fim a ela.
Com um histórico de aparelhamento por militares, a CEPB mostrou-se palco para outro tipo
de aparelhamento, por aliados do reitor empossado em 1984, ligado ao PDT. Durante sua
gestão, os novos coordenadores da CEPB trataram de reformular seus cursos – não em
essência – e de abrir caminho para a criação de algo bem maior e mais forte, dentro da UERJ,
do que a coordenação de EPB: um Instituto de Pós-Graduação. A história do ISEBI se liga à
da CEPB por ter começado a partir de sua estrutura. Mas se liga a ela também pelo caráter
utilitarista desta experiência. Não interessava aos criadores do ISEBI a herança de EPB, mas
se valeram de seu programa para se constituir como um Instituto de Pós-Graduação. Feito
isto, a ideia era extinguir a disciplina de EPB e os cursos de pós-graduação em EPB
existentes. Antes que isso pudesse ocorrer, novas mudanças políticas tomaram de assalto a
UERJ, e o ISEBI – intimamente vinculado à gestão de Fayal de Lyra – deixou de ser interesse
da nova gestão. Seus criadores não somente eram adversários políticos no novo reitor, como
constituíram um Instituto a partir de um programa que a nova e democrática UERJ não
poderia continuar abrigando.

6.3

O corpo docente do programa de EPB

Apresentaremos ao longo desta seção os professores que integraram o corpo docente do
programa de EPB da UERJ, entre 1976 e 1993. Ao final desta seção pode ser observado um
quadro com a relação de todos os docentes que atuaram no programa de EPB da UERJ, no
período referido: ou como professores da disciplina de EPB, e/ou orientadores de dissertação,
e/ou participantes de bancas examinadoras de dissertação, e/ou como professores dos cursos
de pós-graduação em EPB da UERJ, entre 1976 – quando teve início o curso de
Especialização – até 1993 – ano em que as atividades da pós-graduação foram efetivamente
encerradas. Os professores que participaram do corpo docente no ano de 1993, o fizeram
apenas como orientadores de dissertação e/ou participantes de bancas de dissertações de
Mestrado.
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O quadro com a listagem de docentes do programa de EPB nos mostra que 111
professores passaram pelo referido programa entre 1976 e 1993. Destes, 10 professores
ingressaram na CEPB durante a coordenação do general João Bina Machado, permanecendo
nela durante a gestão de Ediraldo Matos Silva. Até 1984, ano em que foram iniciadas as
mudanças na Coordenação de EPB e em seus cursos, passaram pela CEPB 61 professores.
Entre 1985 e 1993, 50 novos professores passaram pelo programa de EPB, e outros 10
professores, pertencentes ao corpo docente anterior, permaneceram ligados ao programa após
a reestruturação da CEPB.
No quadro aparecem marcados os anos em que os docentes participaram do programa.
A participação no programa de EPB em um determinado ano não significa necessariamente
que o docente tenha ministrado cursos na Especialização e/ou no Mestrado no período,
podendo o mesmo ter apenas orientado dissertações, ou participado de bancas examinadoras,
ou somente ter ministrado a disciplina de EPB em cursos de graduação. Os documentos da
CEPB e do ISEBI analisados não nos permitem definir a atuação precisa de todos os
professores listados em todos os anos em que participaram do programa de EPB da UERJ. No
que concerne à formação e titulação dos docentes, os documentos – que incluem Programas
dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB; Relatórios da CEPB, Relatórios CAPES,
1980 a 1985; Sistema de Informações da Pós-Graduação MEC/CAPES, 1988; Sistema de
Controle Acadêmico da SR-2, 1990 e 1991; Guia de encaminhamento de documentos do
MEC/CAPES/SESU, 1992 e 1993; Processo nº 3602/84; Fichas de Inscrição dos alunos
matriculados nos cursos de Especialização e Mestrado em EPB – não nos informam a
formação e titulação de todos os professores mencionados. Como há divergência nas
titulações informadas em alguns documentos, apresentamos no quadro a maior titulação
adquirida pelo docente até o período final em que participou do programa de EPB da UERJ.
Foi feita pesquisa na Plataforma Lattes em busca de informações sobre a titulação/formação
dos docentes. Assim, foi possível tomar conhecimento da formação de alguns dos professores
listados. No caso de um deles, observou-se discordância entre a formação apresentada em
documentos da CEPB e no Currículo Lattes. Neste caso, manteve-se a informação presente
nos documento da CEPB160. Quanto aos professores cuja titulação informada é a de LivreDocente, não é possível afirmar se todos eles possuíam título prévio de Doutor. Isto porque
160

Trata-se especificamente do professor Maurício Dias Davi. Nos documentos da CEPB analisados informa-se que o
professor titulou-se Doutor em Economia pela Universidade de Stockholm, em 1978. O Currículo Lattes do professor, no
entanto, informa que ele concluiu o Doutorado em Economia pela Université Paris, França, em 1995. Nos anos 70, segundo
seu Currículo Lattes, o professor titulou-se Mestre em Economia Agrária, pela Universidade Católica do Chile. O Currículo
Lattes do professor foi acessado em 16/01/2013.
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até o final dos anos 70 era concedido às instituições de ensino superior o direito de reconhecer
um professor de seu quadro docente como Livre-Docente, sem que este possuísse
necessariamente o título prévio de doutor161.

A título de exemplo, podemos citar três

professores que foram apresentados nos documentos da CEPB como Livres-Docentes e que
não possuíam título prévio de Doutor, a saber: Arion Sayão Romita, Maria Jalma Rodrigues
Duarte e Wilson Choeri. O primeiro possui graduação em Letras Neolatinas e em Ciências
Jurídicas; a segunda titulou-se Doutora em 1991, 40 anos depois de receber o título de LivreDocente; o terceiro possui graduação em Física e Matemática (CHOERI, 2012;
CURRÍCULOS LATTES acessados em 16/01/13).
O corpo do docente da pós-graduação em EPB começou tímido, em 1976. Dentre os 15
professores mencionados no Relatório da CEPB, 12 constavam como professores da
disciplina de EPB para graduação. Apenas três professores foram listados como docentes da
Especialização em EPB: os militares Horácio Lemos Corrêa e Ítalo Costa Jóia, e o professor
de Marcos Kiperman, então aluno do curso de Especialização, assim como Ítalo Costa Jóia. O
professor Marcos Kiperman concluiu a Especialização em 1977 e chegou a ingressar no
Mestrado no ano seguinte, mas não defendeu sua dissertação. Pedagogo, licenciado em
Psicologia e Sociologia, conforme atesta sua ficha de inscrição no curso, o professor
ministrou aulas na Especialização em seu primeiro ano de atividades, 1976 – ministrando as
disciplinas Didática do Ensino Superior e Currículo e Programas em EPB – tendo voltado a
integrar o corpo docente da pós-graduação em EPB no ano de 1988. Diferentemente de
Marcos Kiperman, os professores Horácio e Ítalo concluíram o curso de Mestrado em EPB,
titulando-se Mestres em 1980 e 1985, respectivamente162.
Em 1977, teve início o curso de Mestrado em EPB. Quatorze professores integraram o
corpo docente da CEPB neste ano163. Não é informado no relatório da CEPB se (e quais) os

161

Na UERJ, especificamente, esta prática era recorrente e percebida até, pelo menos o final dos anos 80 (UERJ, Relatório da
Comissão Acadêmica de Análise Institucional, 1989).
162

Vale ressaltar que apesar dos referidos professores terem sido incluídos na “contagem” do corpo docente, no período de
1976 a 1984, como Especialistas e Mestres em EPB, quando ministraram cursos na Especialização, em 1976, ainda não
possuíam título de Especialista, visto ter o curso iniciado suas atividades neste ano. Kiperman e Jóia tornaram-se
Especialistas em EPB em 1976, Corrêa, em 1977. Os dois últimos titularam-se Mestres em EPB alguns anos mais tarde.
163

O Relatório da CEPB de 1977 apresenta um corpo docente com 11 professores. Outros três, no entanto, foram listados no
programa de Curso do mesmo ano. Os professores que aparecem no Programa, mas não no Relatório são: Arthur Tavares
Machado, Arthur Machado Paupério, e Hélio da Silva Lima. O primeiro possuía título de Mestre e os dois últimos de LivresDocência. Desde então, vale ressaltar que não há consenso nas informações passadas pela CEPB sobre seu corpo docente. É
possível encontrar informações distintas sobre docentes e suas respectivas titulações em relatórios da coordenação, em
relatórios enviados à CAPES, em outros enviados à SR-2 e em programas dos cursos. Como a intenção neste trabalho era a
de listar a relação de professores que, em algum momento da história da Coordenação de EPB, participaram de seu corpo
docente, foram listados todos os nomes citados em todos os documentos. Importante destacar que os professores que
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professores do corpo docente da pós-graduação também eram professores da disciplina de
EPB. O que se percebe ao analisar o Relatório de 1977 da CEPB é uma preocupação com
organização do corpo docente. Deixa-se claro que
[...] os professores são todos possuidores de Curso de Mestrado, Doutorado, Docente-Livre
e/ou que já tenham sido credenciados pelo Conselho Federal de educação para o curso de
Mestrado. (CEPB, Relatório da Pós-Graduação em EPB, 1977).

A mesma informação foi apresentada no Relatório de 1976. No entanto, a quase totalidade
dos professores informados não possuía sequer título de Especialista. O Relatório de 1977,
diferentemente do ano anterior, aponta que neste ano, dentre os 14 professores da pósgraduação havia quatro Livres-Docentes, um Doutor, oito Mestres e um credenciado pelo
CFE para atuar no Mestrado em EPB. Dois dos professores integraram o corpo permanente do
Mestrado da ESG (Soutto Mayor e Bastos Hosken), além de seus coordenadores (Bina
Machado e João Marinônio). Vale destacar ainda que o professor Arthur Machado Paupério
era um reconhecido autor de livros sobre o Estudo de Problemas Brasileiros nos anos 70.
Entre 1976 e 1984, 61 professores passaram pelo programa de EPB. Deste total,
observamos que 15 eram Livres-Docentes, nove Doutores, 16 Mestres (quatro dos quais
Mestres em EPB pela UERJ), quatro Especialistas em EPB formados na UERJ, três bacharéis
e dois credenciados pelo CFE (João Bina Machado e João de Alvarenga Soutto Mayor) para
atuar na coordenação e docência do Mestrado em EPB, respectivamente. Não foi informada
pela CEPB a formação acadêmica de 12 dos 61 professores que participaram de seu corpo
docente entre 1976 e 1984.
Ao atentar para as áreas de formação dos referidos professores, neste período, nota-se
que o corpo docente era bastante eclético, apresentando formação nas áreas de Filosofia,
Direito, Educação, Ciências Sociais, Letras, Geografia, Psicologia, Comunicação, Economia,
Administração, Saúde Pública e Oceanografia, além dos professores cuja titulação é
desconhecida e daqueles titulados Especialistas e Mestres em EPB pela UERJ. Quanto aos
titulados Mestres e Especialistas em EPB, podemos citar: Alfredo Leopoldino, Ediraldo
Matos Silva, Irene Miranda Leal, Marcos Kiperman, Ary Leonardo Pereira, Horácio Lemos
Corrêa, Ítalo Costa Jóia e Nereu de Matos Peixoto. Os quatro últimos professores citados
eram também militares e/ou formados no CSG da ESG: Ary Peixoto era coronel de artilharia

integraram o corpo docente do ISEBI, mas que não integraram o corpo docente da pós-graduação em EPB – como o
professor Emir Sader e o professor e vereador pelo PDT Emir Mamoud Amed, por exemplo – não foram citados.
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do exército; Horácio Lemos Corrêa, general e membro da ADESG; Ítalo Costa Jóia, militar da
aeronáutica; e Nereu de Matos Peixoto formado no CSG da ESG, na turma de 1974.
Um dos professores que ministrou cursos e/ou orientou dissertações na CEPB entre
1983 e 1984 integrou também os órgãos superiores da UERJ. Fernando Sgarbi de Lima foi
Sub-Reitor para Assuntos de Ensino de Graduação da UERJ em meados dos anos 70,
conselheiro do CSEP quando o curso de Especialização em EPB recebeu aprovação para
funcionamento na UERJ, e conferencista de EPB quando a disciplina começou a ser
ministrada na universidade, sob a forma de Conferências. Além das funções referidas,
Fernando Sgarbi de Lima foi também vice-reitor pró-tempori da UERJ, entre julho de 1978 e
janeiro de 1980, assumindo o cargo quando o então vice-reitor, Wilson Choeri, teve de ser
afastado, sob a acusação de desvio de verbas da universidade (BOLETIM UEG/UERJ, 1971 a
1978).
Além de Sgarbi de Lima, vimos anteriormente que os professores Maria de Lourdes
Macedo Ramalho e Hermínio Augusto de Faria também foram conferencistas de EPB no
início dos anos 70. A primeira pertenceu ao corpo docente da CEPB de 1978 a 1983, o
segundo, de1976 a 1980.
As mudanças na coordenação ocorridas em 1984 ensejaram mudanças na estrutura dos
cursos de pós-graduação em EPB e em seu corpo docente. Observa-se a partir de 1985, a
entrada de novos docentes na CEPB (50) e a permanência de 10 professores pertencentes ao
corpo docente que atuou na CEPB até 1984, a saber: João Bina Machado (credenciado pelo
CFE), João Marinônio Aveiro Carneiro (Livre-Docente em Sociologia da Educação), José de
Alvarenga Soutto Mayor (credenciado pelo CFE), Luiz Carlos Bastos Hosken (Mestre em
Educação), Ítalo Costa Jóia (Especialista e Mestre em EPB pela UERJ – 1976 e 1985, tendo
se titulado Doutor em Filosofia em 1988164), Hélio da Silva Lima (Livre-Docente em
Economia), Arthur Tavares Machado (Mestre em Comunicação), Sheila Rubino de Oliveira
Kellner (Livre-Docente em Psicologia) e Ediraldo Matos Silva (Mestre em EPB pela UERJ,
1984) e Marcos Kiperman (Especialista em EPB pela UERJ, 1977).
No total, pode-se dizer que, em 1985 e 1993, o corpo docente envolvido com o Estudo
de Problemas Brasileiros na UERJ era formado por 10 Livres-Docentes, 12 Doutores, 18
Mestres (10 dos quais Mestres em EPB), três Especialistas em EPB, dois Bacharéis, e dois
credenciados pelo CFE. Não consta nos documentos da pós-graduação informação sobre a
164

O professor Ítalo Costa Jóia foi “contado” como Mestre em EPB na primeira fase do programa (1976-1984), e como
Doutor em Filosofia, na segunda (1985 a 1993).
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formação acadêmica de 13 dos 60 professores que participaram de seu corpo docente no
período referido.
Entre 1985 e 1993 o corpo docente do programa de EPB apresentou a mesma formação
heterogênea observada no período anterior: Filosofia, Direito, Educação, Ciências Sociais,
Psicologia, Comunicação, Economia, Nutrição e Saúde Pública, além dos professores cuja
formação não é conhecida e daqueles titulados Especialistas e Mestres em EPB pela UERJ.
São os titulados em EPB pela UERJ: Agamênon Rocha Souza, Ângela Vieira Esteves, Cléa
Góis e Silva, Ediraldo Matos Silva, Gisela Maria Bandeira Pereira165, Helena Maria Rabelo de
Matos Silva, Ítalo Costa Jóia, Marcos Kiperman, Maria da Graça Cavalcante Lisboa, Rosa
Leopoldina Catarina Geárdulo Girafa, Solange Silva de Carvalho, Willian Ramos Teixeira e
Zeny Rosendahl.

165

A professora Gisela Maria Bandeira Pereira foi “contada” como Mestre em EPB (1985), no quadro docente, mas titulou-se
Doutora em Filosofia, em 1989.
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Docentes do Programa de EPB da UERJ, por ano de participação
Inclui professores da disciplina de EPB, da Especialização, do Mestrado e professores convidados para orientar dissertações e participar de bancas examinadoras
Corpo docente
Adriana Amélia P.
Coutinho

Titulação*

2

Agamênon Rocha
Souza

ME em EPBUERJ-1984***

3

Alberto de Mello e
Souza

1

4
5
6

Alfredo
Leopoldino
Ana Maria Mog
Rodrigues
André Luis Vieira
de Campos
Ângela Vieira
Esteves

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

- **

DO-EconomiaUniversity of
Michigan-1975
ESP em EPBUERJ-1978

x
x
x

x

x

x

x

-

X

-

x

ME em EPBUFRJ-1987

x

x

x

8

ME-Ciência
Antônio Carlos de PolíticaFaria Pinto Peixoto University of
Essex-1974

x

x

x

9

Antônio da F.
Sobrinho

10

Antônio de Arruda

Bacharel em
Ciências
Jurídicas-UFMT

11

Aquiles Côrtes
Guimarães

DO-FilosofiaUGF-1982

x

x

x

7

-

x
x

x

x
x

x

x

x

X

x
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Corpo docente
12
13
14

Arion Sayão
Romita
Armando Dunhan
de Freitas
Arthur Machado
Paupério

Titulação
LD**

x

Bacharel em
Direito (Juiz)
LD-DireitoUFF-1964

15

Arthur Tavares
Machado

MEComunicaçãoUFRJ-1977

16

Ary Leonardo
Pereira

ME em EPBUERJ-1981

17

Bernard Moltmann

18

Cláudio de São
Thiago Cavas

19
20
21
22
23
24

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Cláudio Ulpiano S.
ME
N. Itagiba
Clarice Barroca de
Andréa
ESP em EPBCléa Góis e Silva
UERJ-1985
LD-FilosofiaCreusa Capalbo
Univ. Catol.
Louvain-1975
Danton Andrade de
Figueira
Ediraldo Matos
ME em EPBSilva
UERJ-1984

x

x

ME- PsicologiaUniversidade de
Paris-1975

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x
x

x
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Corpo docente

Titulação

25

Elena Moraes
Garcia

DO-FilosofiaUniversidade de
Strasbourg-1985

26

Eloy Teixeira
Azevedo

DO

27

Eva Nick

LD-PsicologiaUFRJ-75

28

Fernando Faria

29
30
31
32

33

34
35
36

x
x
x

x

x

x

x

x

x

ME em EPBUERJ-1984

x

x

x

x

x

X

x

X

x

x

x

-

Fernando Sgarbi de
Lima
Frederico A. de
DO
Carvalho
Gilberto A. da
Silva
Gildásio José da
DO
Silva
ME em EPBGisela Maria
UERJ-1981
Bandeira Pereira
(Doutora em
Filosofia-1989)
Bacharel em
Guenia Bunchaft
Psicologia,
UFRJ, 1978
Hamilton de
LD
Morais e Barros
Helena Maria
Rabelo de Matos
Silva

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
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Corpo docente

Titulação

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Helena Theodoro
Lopes
Heleno Cláudio
Fragoso

DO-FilosofiaUGF, 1985

39

Hélio da Silva
Lima

LD-EconomiaUERJ-1968

40

Henrique do L.S.
do C. Filho

-

x

41

Hermínio Augusto
Faria

ME-Adm.
Pública-Univ.
Sul da
Califórnia-1962

x

42

Hernani D'Aguiar

-

43

Horácio Lemos
Corrêa

44

Irene Miranda Leal

45

Ítalo da Costa Jóia

46

Izabel Fontenelle
Picaluga

37
38

x

LD

ME em EPBUERJ-1980
ESP em EPBUERJ-1976
ESP em EPB1976/ e ME em
EPB-UERJ1985. DO em
Filosofia-1988
ME-Ciências
Sociais-1979

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X
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Corpo docente

Titulação

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

47

Izabel Maria
Gonçalves do
Nascimento Gurgel

DO-Oceanografia.
Universite d'AixMarseille IIIFrança-1971

48

João Bina
Machado

Credenciado pelo
Parecer nº
2735/74 do CFE

x

x

x

x

x

49

João de Alvarenga
Soutto Mayor

Credenciado pelo
Parecer nº
1.331/74 do CFE

x

x

x

x

50

João Marinônio
Aveiro Carneiro

LD-Sociologia da
Educação-UFRJ1978

x

x

x

x

51

João Paulo de
Almeida
Magalhães

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DO-EconomiaUniv de Paris1953

x

x

x

Jorge Duprat de
Brito Pereira
José Camilo dos
Santos
José Cláudio
Fortes do Santos

LD-EconomiaUERJ-1981

x

x

x

55

José Flávio Pessoa
de Barros

DOAntropologiaUSP-1983

56

José Henrique de
Carvalho

LD-Comunicação
Social-PUC-RJ1977

57

Lúcia Maria Bastos
P. das Neves

52
53
54

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

DO
-

-

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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Corpo docente
58

59
60

Luiz Alberto de
Vianna Moniz
Bandeira

Titulação
DO-Direito1973

ME-EducaçãoLuiz Carlos Bastos
Univ. IndianaHosken
1969
Luiz Fernando
LD
Witaker Cunha

61

Marcos Kiperman

ESP em EPBUERJ-1977

62

Margareth
Carvalho Soares

MEAntropologia
Social-1988

63

Maria Alice Pessoa

64

Maria Beatriz de
Albuquerque
David

65

Maria da
Conceição
Carvalho

66
67

68

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Maria da Graça
Cavalcante Lisboa
Maria de Fátima
Rodrigues
Maria Jalma
Rodrigues Duarte

Bacharel em
Ciências
EconômicasUniv. Católica
do Chile, 1971
LD-Nutrição e
Saúde PúblicaPUC-RJ-75
ME em EPBUERJ-1985
LD-UERJ-1951
DO-Saúde
PúblicaFIOCRUZ1991

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x
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Corpo docente
69
70
71
72
73
74
75

Maria de Lourdes
Coelho Azevedo
Maria de Lourdes
Macedo Ramalho
Maria do Carmo de
Souza Marti
Maria do Carmo
M. M. Macariello
Maria Helena
Moreira Alves
Maria Lúcia de
Freitas Kohn
Marília Araujo
Lima Pimentel

Titulação

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

ME

x

ME-EducaçãoPUC-RJ-1973
ME-EducaçãoUNB-1979
ME-Filosofia da
Educação-1986

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

-

Mário Antônio
Sayeg

77

Mário Camarinha
da Silva

78

Maurice Assuf

LD-DireitoUFRJ-1975

79

Maurício Dias
David

DO-EconomiaUniv.
Stockholm-1978

80

Mírian Paura
Sabrosa Zippin

DO-FilosofiaUGF-1984

81

Murilo F. Barbosa

-

x
x

ME-EducaçãoPUC-RJ...
ME-EducaçãoUFRJ-1978
ME- School Of
Higiene And
Public Health.
Johns Hopkins
UniversityEUA-1971
LD-LiteraturaUFRJ

76

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

X
x
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Corpo docente
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Nalva Pereira
Caldas
Nereu de Matos
Peixoto

Titulação
DO

ME em EPBUERJ-1981
Bacharel em
Ney Julião Barroso
Geografia
Nilza da Rocha
DO
Dias
DO-FilosofiaOtto Vergara Filho
1972
Paulo Machado
Massa
Pedro Fontana
Junior
Ramilda Colares
Quitete de Moraes
Renato Joaquim de
ME-Educação
Lima
Ricardo Junqueira
DO
Lustosa
Ricardo Vélez
DO-FilosofiaRodrigues
UGF-1982
Roosevelt Pinto
LD-SociologiaSampaio
USU-1978
Rosa Leopoldina
ME em EPBC. G. Girafa
UERJ-1993
Rosa Maria
Gonçalves de
Campos Ferreira

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

-

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

X

x
x

x
X

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

X

X
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Corpo docente

Titulação

96

Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner

LD-PsicologiaUFRJ-1977

97

Solange Gerardin
Poirot Leobons

-

98

Solange Silva de
Carvalho

99

Tânia Maria
Carvalho de Castro
Neto

100

Terezinha Accioly
Corseuil Granato

LD-FilosofiaUFRJ-1977

101

Terezinha Vilela
O'Grady de Paiva

ME-EducaçãoUFRJ-1976

102

Theóphilo
Azevedo

LD

x

x

DO- EconomiaFGV-1977

x

x

103 Uriel de Magalhães

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ESP em EPBUERJ-1985
-

104

Vitória M. Brant
Ribeiro Machado

105

Wanda Aparecida
de Paula

ME-EducaçãoUFRJ-1977

106

Willian Ramos
Teixeira

ME em EPBUERJ-1993

107 Wilson Choeri

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
x

x

x

x

x

x

x

x

-

LD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

X

X
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Corpo docente
108 Windson Natal
109

Yvan Senra
Pessanha

110 Zeny Rosendahl
111

Titulação

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

DO
LD
ME em EPBUERJ-1983

x
x

x

X

x
x

Zenilda Lopes
LD
x
x
Siqueira
* Foi apresentada na Tabela a maior titulação alcançada pelo docente até o ano em que integrou o corpo docente do programa de EPB. Não é possível afirmar se todos
os Livres-Docentes possuíam título prévio de Doutor.
** Coordenação de EPB ou ISEBI não informam titulação/formação do docente.
*** Todos os Mestres em EPB, eram também Especialistas em EPB, formados na UERJ.

Fontes: CEPB, Programas dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB; CEPB, Relatórios; CAPES, Relatórios, 1980 a 1985; MEC/CAPES, 1988; UERJ, 1990 e 1991;
MEC/SESU/CAPES, 1992 e 1993; Processo nº 3602/84; CEPB, Ficha de inscrição dos alunos matriculados nos cursos de Especialização e Mestrado em EPB.
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6.4

Discentes da pós-graduação em EPB

Esta seção cuidará de mapear o corpo discente da pós-graduação em EPB da UERJ,
segundo sua participação do curso de Especialização e/ou no curso de Mestrado em EPB.
Abordaremos o número total de inscritos nos referidos cursos, por ano de entrada, conclusão
ou não nos cursos, formação profissional prévia, e atividade profissional. Serão apresentadas
algumas tabelas, ao longo desta seção, para elucidar as análises realizadas. As referidas
tabelas foram montadas a partir de informações retiradas dos seguintes documentos:
Relatórios dos Cursos de Pós-Graduação em EPB da UERJ, Relatórios Anuais da CAPES e
Fichas de Inscrição dos alunos matriculados nos cursos de Especialização e Mestrado em EPB
da UERJ, Pedido de Credenciamento do Curso de Mestrado em EPB e o Processo nº 3602/84
da SR-2.
O curso de pós-graduação em EPB recebeu 263 alunos, todos matriculados no curso de
Especialização em EPB. Dentre estes, 140 ingressaram no curso de Mestrado. Como pode ser
visto na Tabela 1, pouco mais da metade dos alunos que concluiu o curso de Especialização
(53,2%), deu continuidade aos seus estudos, matriculando-se no curso de Mestrado em EPB.
Em seu primeiro ano de atividade na UERJ, matricularam-se na Especialização 18
alunos. Um ano após terem sido iniciadas as atividades do Mestrado, o curso recebeu 29
alunos. 1998 foi o último ano em que o Curso de Especialização abriu vagas. Neste ano,
recebeu seu maior número de inscritos: 38 alunos – 14,4% do total de matriculados.
Matricularam-se no curso de Mestrado em EPB 140 alunos egressos da Especialização
em EPB, ao longo de seu desenvolvimento na UERJ. A primeira turma do curso, de 1977,
contou com 13 alunos inscritos. Em 1979, quando foi aprovado pela Deliberação nº 43/79,
recebeu seu maior número de alunos: 22 – 15,7% do total. Em 1986, quando teve início o
processo de transferência do curso para o ISEBI, 16 alunos se inscreveram no Mestrado,
tendo este número diminuído drasticamente nos anos seguintes. No final de 1987, o CMEPB
foi credenciado pelo CFE, no entanto, somente sete alunos se matricularam no curso em 1988,
sendo este o último ano em que o curso abriu vagas. Apesar do Mestrado não abrir vagas a
partir de 1988, segundo determinação da reitoria, foi encontrado nos documentos analisados
menção a um novo aluno matriculado no curso em 1990.
Não foram encontradas informações sobre ano de matrícula de 38 alunos do programa
de pós-graduação em EPB (12 alunos do curso de Mestrado). Além disso, não é sabido se 25
alunos que ingressaram na Especialização cursaram ou não o Mestrado em EPB.
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Tabela 1 – Alunos Inscritos por Ano de Entrada

Alunos Inscritos na
pós-graduação por
Ano de Entrada

Alunos Inscritos na
Especialização

Alunos Inscritos no Mestrado

Nº

Percentual

Nº

Percentual

NS*

Total

263

100,0%

140

100,0%

25

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

18
19
29
22
15
9
9
13
23
13
13
4
38
0
0
0

6,8%
7,2%
11,0%
8,4%
5,7%
3,4%
3,4%
4,9%
8,7%
4,9%
4,9%
1,5%
14,4%
0,0%
0,0%
0,0%

0
13
15
22
16
8
4
6
8
11
16
1
7
0
1
0

0,0%
9,3%
10,7%
15,7%
11,4%
5,7%
2,9%
4,3%
5,7%
7,9%
11,4%
0,7%
5,0%
0,0%
0,7%
0,0%

1992

0

0,0%

0

0,0%

1993
Sem Data de
Inscrição

0

0,0%

0

0,0%

38

14,4%

12

8,6%

Percentual de Alunos
Egressos da Especialização
que Ingressou no Mestrado

53,2%

* Não é sabido se estes alunos se inscreveram ou não para o Mestrado em EPB.
Fonte: CEPB, Relatórios dos Cursos de Pós-Graduação em EPB da UERJ; CAPES, Relatórios Anuais; CEPB, Fichas de Inscrição
dos alunos matriculados nos cursos de Especialização e Mestrado em EPB da UERJ, CEPB, Pedido de Credenciamento do Curso
de Mestrado em EPB; Processo nº 3602/84 da SR-2.

Ao atentar para a taxa de conclusão do corpo discente da pós-graduação em EPB, notase que 81,4% dos alunos matriculados na Especialização concluíram o curso, ao passo que,
dentre os matriculados no Mestrado, essa taxa baixou para 49,3%. A Tabela 2, a seguir, nos
mostra esses dados.
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Tabela 2 – Alunos Concluintes por Ano de Entrada
Alunos segundo
conclusão dos Cursos de
Especialização e
Mestrado em EPB na
UERJ

Especialização
Concluíram

Não concluíram

Nº

Percentual

Nº

Total

214

100%

47

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Sem data de Conclusão

8
20
28
23
9
10
12
14
11
25
19
12
3
10
0
0
0
0
10

3,7%
9,3%
13,1%
10,7%
4,2%
4,7%
5,6%
6,5%
5,1%
11,7%
8,9%
5,6%
1,4%
4,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4,7%

Mestrado

NS*
2

Percentual de
concluintes
81,4%

Concluíram

Não concluíram

Nº

Percentual

Nº

69

100%

71

0
0
0
0
1
5
6
6
12
7
1
3
1
8
4
5
5
5
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
7,2%
8,7%
8,7%
17,4%
10,1%
1,4%
4,3%
1,4%
11,6%
5,8%
7,2%
7,2%
7,2%
0

Percentual de
concluintes
49,3%

* Não é sabido se estes alunos concluíram ou não a Especialização em EPB.
Fonte: CEPB, Relatórios dos Cursos de Pós-Graduação em EPB da UERJ; CAPES, Relatórios Anuais; CEPB, Fichas de Inscrição dos alunos matriculados nos cursos de Especialização e
Mestrado em EPB da UERJ, CEPB, Pedido de Credenciamento do Curso de Mestrado em EPB; Processo nº 3602/84 da SR-2.
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Dos 263 alunos que ingressaram na Especialização em EPB – entre 1976 e 1988 – 214
alunos concluíram o curso e 47 trancaram ou abandonaram suas atividades. Não há
informação sobre a condição de dois alunos. No que respeita ao curso de Mestrado, dentre
seus 140 alunos, 69 concluíram o curso e outros 71 não o fizeram, ou por abandono do curso
ou por não terem defendido dissertação de Mestrado (ou não ter sido aprovado nesta).
Apesar de 69 alunos terem concluído o curso de Mestrado, 70 dissertações foram
defendidas pelo programa de pós-graduação em EPB da UERJ, como mostra a Tabela 3
abaixo. Um dos alunos do curso teve sua dissertação reprovada após a defesa em dezembro de
1979 – Antônio Semprini Vallejo. Os motivos para tal reprovação, no entanto, não foram
informados em nenhum dos documentos analisados.
Tabela 3 – Dissertações de Mestrado por Ano de Defesa

Número de Dissertações
de Mestrado por Ano de
Defesa

Mestrado
Nº

Percentual

Total*

70

100,0%

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

0
0
0
1
1
5
6
6
12
7
1
3
1
8
4
5

0,0%
0,0%
0,0%
1,4%
1,4%
7,1%
8,6%
8,6%
17,1%
10,0%
1,4%
4,3%
1,4%
11,4%
5,7%
7,1%

1992

5

7,1%

1993

5

7,1%

Percentual de Alunos
inscritos no mestrado**
que defenderam
dissertação
50,0%

* Um desses alunos defendeu dissertação (em 1979), mas a mesma não foi aprovada pela banca examinadora. Sendo
assim, o aluno não concluiu o Mestrado em EPB.
** 140 alunos se inscreveram no Curso de Mestrado de EPB.
Fonte: CEPB, Relatórios dos Cursos de Pós-Graduação em EPB da UERJ; CAPES, Relatórios Anuais; CEPB, Fichas
de Inscrição dos alunos matriculados nos cursos de Especialização e Mestrado em EPB da UERJ, CEPB, Pedido de
Credenciamento do Curso de Mestrado em EPB; Processo nº 3602/84 da SR-2.
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O único aluno que defendeu sua dissertação de Mestrado no mesmo ano de início das
atividades do Curso, em 1977, teve seu trabalho final reprovado pela banca examinadora. Em
1980 um aluno defendeu dissertação, tendo o número de defesas aumentado progressivamente
até 1984, ano em que o curso teve seu maior número de dissertações defendidas: 12
dissertações, 17,1% do total. Neste ano a coordenação e o curso de Mestrado em EPB foram
reformulados.
Vale destacar que até o final de 1983 os alunos do curso de Mestrado em EPB tinham
até oito semestres para concluir o curso. Após críticas da SR-2, o aluno passou a contar com,
no máximo, seis semestres para integralizar os créditos do Mestrado. Foram observados
alunos que excederam o tempo para conclusão do curso. Este foi o caso de Ediraldo Matos
Silva e sua esposa Maria Helena R. de Matos Silva (ingressaram no curso em 1977 e
defenderam em meados de 1984); Agamênon Rocha Souza, que ingressou em março de 1979,
tendo defendido em julho de 1984; João Vianna de Oliveira que ingressou no Mestrado em
agosto de 1978 e defendeu apenas em outubro de 1986; e Angélica Ramos de Oliveira, que
ingressou no Curso em agosto de 1985 e defendeu sua dissertação em maio de 1992. Esses
são apenas alguns exemplos. A listagem completa dos 263 alunos que integraram a pósgraduação em EPB, segundo ano de entrada no curso, data de defesa de dissertação e demais
informações relativas à caracterização dos alunos – data de nascimento, local de moradia e
formação acadêmica e/ou militar – podem ser vistas no Anexo D desta tese. Para informações
específicas sobre as dissertações de Mestrado defendidas pelo programa ou iniciadas, mas não
concluídas, ver Anexo C. Neste anexo, podem ser observados os títulos das dissertações
apresentadas, a data da defesa, a área de concentração a que a dissertação estava vinculada, a
composição da banca examinadora, bem como o nome do professor orientador da dissertação.
Como foi visto acima, 70, dos 140 alunos matriculados no curso de Mestrado em EPB,
defenderam suas dissertações de Mestrado entre 1979 e 1993, tendo um deles sido reprovado
pela banca examinadora. Outros 28 alunos foram citados em relatórios CAPES como “em
elaboração de dissertação”. Estes, no entanto, não concluíram seus trabalhos finais de curso.
A listagem apresentando seus nomes, orientadores e títulos de seus trabalhos também pode ser
vista no Anexo C.
Importante destacar que não foram encontradas monografias do Curso de
Especialização em EPB e/ou documentos tratando desses trabalhos, dentre o material
analisado, por isso não são mencionadas nesta seção, tampouco apresentadas nos Anexos da
tese. De acordo com a ex-sercretária da pós-graduação em EPB – Heloísa Casalino Pieri –
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parte deste material foi queimado e outra parte jogado fora logo após o encerramento das
atividades do programa de EPB e a recusa da SR-2 da UERJ em recebê-lo.
Por fim, faremos uma breve análise do perfil profissional e “acadêmico” do corpo
discente da pós-graduação em EPB.
As tabelas 4 e 5 apresentadas ao final desta seção apresentam os alunos matriculados
nos cursos de Especialização e Mestrado em EPB, segundo sua formação – civil ou militar – e
respectivas áreas de formação. Estas informações constam nas fichas de inscrição dos alunos
nos respectivos cursos.
Dentre os 263 alunos do curso de Especialização em EPB, 70,7% tinham formação civil
– três destes informaram ser também “militar da ativa”, 17,1% tinham formação militar e
outros 12,2% não mencionaram a formação. Observa-se que a maioria dos alunos com
formação militar (39 dentre 45) esteve, em sua maioria, matriculada na Especialização
durante a coordenação do general João Bina Machado. A partir de 1984, quando Ediraldo
Matos Silva assumiu a coordenação de EPB e da Especialização, apenas quatro militares
ingressaram no curso. Lembrando que não é sabida a data de ingresso no curso de dois
militares.
A mesma proporção de “civis” e “militares” pode ser vista entre os alunos do Mestrado
em EPB. Dentre os 140 matriculados no curso, 70,7% disseram ter formação civil, 22,9%
informaram formação militar, e outros 6,4% não declaram a formação em suas fichas de
inscrição. Assim como foi observado entre os alunos da Especialização, a maior parte dos
alunos com formação militar que integrou o corpo docente do Mestrado em EPB o fez durante
a coordenação de Bina Machado, tendo o Curso recebido apenas seis militares de 1984 em
diante. Vale ressaltar que não é sabida a data de ingresso no curso de dois militares.
A maioria dos alunos dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB, com “formação
civil”, apresentava graduação em História, Direito, Geografia, Pedagogia, Administração e/ou
Ciências Contábeis166, Letras, Ciências Sociais e Engenharia. Além dessas áreas de formação,
a pós-graduação em EPB contou com alunos das mais variadas formações, indo da graduação
em Teologia, Filosofia e Estudos Sociais à formação em Arquitetura, Medicina, Enfermagem
e Fisioterapia. O ecletismo do corpo discente parece coerente com a diversidade na formação
do próprio corpo docente da pós-graduação em EPB, apresentado na seção anterior.
Quanto aos alunos da pós-graduação em EPB com formação militar, notamos que a
maioria era formada na AMAM. A Academia Militar das Agulhas Negras, que também
166

Administração e Ciências Contáveis forma colocadas juntas porque a maioria dos alunos se referiu à sua formação, desta
maneira, na Ficha de Inscrição do Curso.
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formou João Bina Machado, João Marinônio Aveiro Carneiro e João de Alvarenga Soutto
Mayor, até 1941 denominava-se Escola Militar de Realengo.

Além da AMAN, a

Especialização e o Mestrado em EPB receberam alunos formados pela Academia da Força
Aérea/AFA, pela Escola Naval e pela Escola de Educação Física do Exército/EsEFEx.
Destaca-se ainda que três alunos pertencentes ao “grupo civil” da pós-graduação em EPB
declararam formação em Medicina Veterinária, Direito e Administração e como atividade
profissional, disseram-se militares da ativa, muito embora não tivessem especificado a
atividade ou instituição de trabalho.
Por fim, vale a pena citar as atividades profissionais mencionadas do corpo discente da
pós-graduação em EPB da UERJ. Dentre os “civis”, encontravam-se em sua grande maioria,
professores. Professores de EMC, EPB, OSPB, Estudos Sociais e Religião; professores de
História, Geografia, Direito, e Contabilidade, para mencionar as áreas mais citadas. Dentre
alunos com formação militar, encontramos também professores (sobretudo de EPB, História e
Geografia); e Capitães, Coronéis, Tenentes-Coronéis do Exército; Instrutores da Escola da
Aeronáutica, da AMAN, EsAO, ECEME, ECEMAR, CIAW; Capitães de Cavalaria; Majores,
Oficias do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, etc. Tanto a formação profissional quando
as atividades profissionais informadas pelos alunos que integraram o corpo discente da pósgraduação em EPB da UERJ podem ser vistas no anexo D, ao final da tese.
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Tabela 4 – Alunos da Especialização por Formação Profissional

Alunos Inscritos na
Especialização por
formação
Profissional*

Especialização

Nº

Percentual 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Sem
Data

Total

263

100,0%

18

19

29

22

15

9

9

13

23

13

13

4

38

0

0

0

0

0

38

Formação Civil:

186

70,7%

10

13

19

16

14

7

5

9

22

12

13

4

36

0

0

0

0

0

6

1

1

1

1

2

2

2

2

1
3
2

Administração e/ou
Ciências Contábeis

10

Arquitetura
Ciências Sociais
Comunicação Social
Direito
Economia
Enfermagem
Engenharia
Estudos Sociais
Filosofia
Física
Fisioterapia
Geografia
História

1
9
5
24
4
3
9
6
3
1
1
19
43

2
3

1

1
2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

1
3
1

2

2
1

2
2

2

1
1
3
1

1

1
1

1

1
2

1

3

1
1

1

1
1
1

2
2

2
7

2
3

1
1
2

1
2

3
1

1
3

2
1

3
2

2

1
16

1
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Alunos Inscritos na
Especialização por
formação
Profissional*

Especialização

Nº
Letras**
Medicina
Medicina Veterinária
Museologia
Pedagogia
Psicologia
Química
Serviço Social
Teologia
"Tecnólogo
Executivo"***
Turismo
Formação Militar:
AFA (Aeronáutica)
AMAN (Exército)
Escola Naval (Marinha)
EsEFEx

9
1
2
1
24
2
2
2
3

Sem Informação

32

Percentual 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1

2

1

2

3

1

2

3
1

1
1
1

1
3

1

1
1

1
1

4

2

3

3

1

1
1

1

2
1

1
1
45
5
29
10
1

Sem
Data

1
17,1%

8
1
7

6
6

9
1
5
3

6
2
4

0

2
1
1

4

4

4

2
2

1

1

1

0

0

2

0

0

0

0

0

2

2

2

1
12,2%

1

1

*Alunos que cursaram mais de uma graduação. Constará aqui apenas aquela que estiver relacionada à sua atividade profissional e/ou a primeira referência citada pelo aluno.
** inclui aluna estrangeira que declarou ter "Diploma em Línguas Romanas - Português, Espanhol, Francês".
*** Embora o ingresso na Pós-Graduação em EPB exigisse nível superior, um dos alunos declara, no currículo, ser "tecnólogo Executivo" e estar cursando Administração e Ciências Sociais.
AFA (Academia da Força Aérea); AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras / até 1941 a AMAN era Escola Militar de Realengo); EsEFEx (Escola de Educação Física do Exército)
Obs.: 3 alunos que declaram, em seu currículo, formação civil em Medicina Veterinária, Direito e Administração, são “militares da ativa”.
Fonte: CEPB, Relatórios dos Cursos de Pós-Graduação em EPB da UERJ; CAPES, Relatórios Anuais; CEPB, Fichas de Inscrição dos alunos matriculados nos cursos de Especialização e Mestrado em
EPB da UERJ, CEPB, Pedido de Credenciamento do Curso de Mestrado em EPB; Processo nº 3602/84 da SR-2.
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Tabela 5 – Alunos do Mestrado por Formação Profissional

Alunos Inscritos no
Mestrado por
formação
Profissional*

Mestrado

Nº

Percentual 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Sem
Data

Total

140

100,0%

0

13

15

22

16

8

4

6

9

10

16

1

7

0

1

0

0

0

12

Formação Civil:

99

70,7%

0

10

11

12

12

4

4

5

6

10

13

1

7

0

1

0

0

0

3

Administração e/ou
Ciências Contábeis

5

Arquitetura
Ciências Sociais
Comunicação Social
Direito
Economia
Enfermagem
Engenharia
Estudos Sociais
Filosofia
Física
Fisioterapia
Geografia
História

1
7
1
13
3
1
7
2
2
1
0
11
15

1

1

1

2

1
2

1

1

3

1

2
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

2

1
2

3

1
1

2

1

1
1

1
1

2
1

2
2

1
3

1
1

1
2

1
2

2
1

1

1
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Alunos Inscritos no
Mestrado por
formação
Profissional*

Mestrado

Nº
Letras**
Medicina
Medicina Veterinária
Museologia
Pedagogia
Psicologia
Química
Serviço Social
Teologia
"Tecnólogo
Executivo"***
Turismo

4
1
2
1
17
1
1
1
1

Formação Militar:

32

Percentual 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1

1

1

Sem
Data
1

1
1
1
2

3
1

1
3

2

3

1

2

1

1
1
1
1

1
0

AFA (Aeronáutica)
AMAN (Exército)
Escola Naval (Marinha)
EsEFEEx

4
19
8
1

Sem Informação

9

22,9%

0

3
3

6,4%

4

10

4

2

2
2

1

4

1
6
3

1
2

0

1

3

1

1
2

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2
2

2
1
7

*Alunos que cursaram mais de uma graduação. Constará aqui apenas aquela que estiver relacionada à sua atividade profissional e/ou a primeira referência citada pelo aluno
** inclui aluna estrangeira que declarou ter "Diploma em Línguas Romanas - Português, Espanhol, Francês"
*** Embora o ingresso na Pós-Graduação em EPB exigisse nível superior, um dos alunos declara, no currículo, ser "tecnólogo Executivo" e estar cursando Administração e Ciências Sociais.
AFA (Academia da Força Aérea); AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras / até 1941 a AMAN era Escola Militar de Realengo); EsEFEx (Escola de Educação Física do Exército).
Obs.: 3 alunos que declaram, em seu currículo, formação civil em Medicina Veterinária, Direito e Administração, são “militares da ativa”
Fonte: CEPB, Relatórios dos Cursos de Pós-Graduação em EPB da UERJ; CAPES, Relatórios Anuais; CEPB, Fichas de Inscrição dos alunos matriculados nos cursos de Especialização e Mestrado em EPB da
UERJ, CEPB, Pedido de Credenciamento do Curso de Mestrado em EPB; Processo nº 3602/84 da SR-2.
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Apresentados os elementos que nos permitem atentar para o transplante do projeto de
Mestrado em EPB da ESG para a UERJ e passamos agora para o sétimo e último capítulo da
tese, onde focaremos os motivos pelos quais o curso de Mestrado em EPB da UERJ – esperou
tanto tempo para ser credenciado pelo Conselho Federal de Educação. Diferentemente do que
ocorreu com a ESG que teve aprovado o credenciamento de um curso de Mestrado que sequer
tinha iniciado suas atividades, o Curso de Mestrado desenvolvido na UERJ funcionou por
nove anos até conseguir ser credenciado pelo CFE (de 1979 a 1987). Além isso, levou longos
anos também para ter seu Regulamento Específico aprovado pela Sub-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa e pelo Conselho Superior de Pesquisa da UERJ. Os motivos que
levaram tal lentidão no processo de aprovação do Regulamento e do credenciamento do
Curso, assim como as avaliações feitas sobre o curso pela SR-2, pelo CSEP e pela CAPES
serão objeto de nossa atenção a partir de então.
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7

A POLÊMICA DO CREDENCIAMENTO

Desde o início dos anos 80 a Coordenação da EPB/CEPB demonstra interesse em ter
seu curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros credenciado pelo Conselho
Federal da Educação. Com este intuito, a CEPB começou a enviar Relatórios Anuais de suas
atividades à CAPES no segundo semestre de 1980, pouco depois, portanto, de ter iniciado o
Curso de Mestrado em EPB. No início de 1981, foi aberto o primeiro dos quatro Processos
que transcorreram na Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa para tratar da
regulamentação do curso de Mestrado em EPB, com vistas também a solicitar o
credenciamento do referido curso perante o CFE.
O processo de solicitação de credenciamento deveria obedecer a algumas regras, uma
das quais a aprovação de um Regulamento Específico do CMEPB pela Sub-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa e, posteriormente, pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da
UERJ. Diante da aprovação prévia do Regulamento por ambos os órgãos, ao CSEP caberia o
envio do projeto do Curso (expresso no Regulamento) à CAPES. A esta Coordenação caberia
a avaliação do Curso e a posterior recomendação ao CFE para credenciá-lo, caso a CAPES
julgasse o curso em condições para tal. O CFE, por sua vez, poderia acatar ou não a
recomendação.
O que veremos neste capítulo será a descrição do longo processo vivenciado pela CEPB
para ter o Regulamento de seu curso de Mestrado em EPB aprovado pela SR-2 e pelo CSEP, e
a aprovação de seu credenciamento pelo CFE. No meio dessa peleja que levou sete anos para
ser vencida pela CEPB, o curso de Mestrado recebeu dois conceitos distintos da CAPES,
inúmeras críticas da SR-2 e do CSEP, e quebrou a hierarquia universitária ao enviar
diretamente para a CAPES solicitação de credenciamento, a despeito da aprovação do
Regulamento Específico do Curso pela SR-2 e pelo CSEP.
Para melhor compreensão dos motivos que levaram o CMEPB a esperar sete anos para
ser credenciado e ter aprovado seu Regulamento Específico, achamos por bem reconstruir
todo esse processo iniciado em dezembro de 1980 e só finalizado em outubro de 1987, através
da análise dos quatro Processos abertos na SR-2167; acompanhar os pareceres desta SubReitoria e do CSEP sobre o Mestrado em EPB; chamar a atenção para as diferentes avaliações
167

Para este estudo, tivemos acesso ao Processo nº 3602/84 da SR-2 que, por sua vez, inclui menção aos três processos
abertos anteriormente (nº 2576/81, nº 2152/81 e nº 2852/81), na mesma Sub-Reitoria (SR-2), para tratar do mesmo tema: a
regulamentação do Mestrado em EPB e seu credenciamento.
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que o curso recebeu da CAPES, e finalizar com a apresentação do Parecer de credenciamento
do Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros pelo CFE, em dezembro de 1987.
Para tal, este capítulo será dividido em quatro seções: a primeira abordará os Processos
abertos na SR-2 para tratar da aprovação do Regulamento Específico do CMEPB; a segunda
focará as avaliações feitas pela CAPES; a terceira, os pareceres dados pela SR-2 e pelo CSEP
sobre o Curso, além de “respostas” da Coordenação de EPB sobre as críticas recebidas; a
quarta e última seção apresentará o Parecer nº 1.102 de credenciamento do Mestrado,
conferido pelo CFE em 02 de dezembro de 1987.

7.1

A SR-2 e o Regulamento Específico do CMEPB

Criado em 1977 na UERJ, o curso de Mestrado em EPB teve autorização para
funcionamento em 1979, pela Deliberação nº 43, de 21/02/79 . Nesta Deliberação, ficou
determinado que o Reitor deveria expedir Ato Executivo aprovando, dentre outras coisas, o
Regulamento Específico do Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros,
contendo: as finalidades do curso, sua organização administrativa, estrutura acadêmica (com
normas de inscrição e seleção), regime acadêmico, regime de créditos (com normas para
apresentação e defesa de dissertação), além das disposições gerais e transitórias.
O referido Regulamento deveria ser elaborado pela CEPB, avaliado pela SR-2,
encaminhado para aprovação no CSEP e, só então, ser normatizado pelo o Reitor
(PROCESSO Nº 3602/84, fl. 117). Não obstante a determinação da Deliberação nº 43/79, o
curso de Mestrado em EPB funcionou sem um Regulamento Específico adequado às normas
da UERJ até meados de 1987, quando o reitor promulgou a Deliberação nº 182/87 do CSEP.
Este novo Regulamento, portanto, foi aprovado quando o curso de Mestrado já estava sob a
responsabilidade do ISEBI. Para efeito de organização do capítulo faremos menção às normas
estabelecidas na Deliberação nº 43/79 como as que constituíram o primeiro Regulamento do
Curso (ainda que provisório). O segundo Regulamento, por sua vez, teria sido finalizado em
1986, após parecer favorável da SR-2, e formalmente aprovado pelo reitor em 19 de outubro
de 1987 (DELIBERAÇÃO Nº 182/87).
Nesta seção, abordaremos a relação melindrosa existente entre a Sub-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa e a CEPB, na primeira na metade dos anos 80, expressa nas reiteradas
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recusas da SR-2 em aprovar o projeto de Regulamento Específico do CMEPB que funcionava
sob a responsabilidade desta Coordenação.
A aprovação do Regulamento Específico do curso era de interesse da CEPB porque sem
ele, segundo as normas da UERJ, não seria possível solicitar credenciamento de seu Curso ao
Conselho Federal de Educação (através da CAPES). Ao longo desta seção, observaremos que
quatro Processos foram abertos na SR-2 com vistas à aprovação do Regulamento do CMEPB
e que, a despeito do último Processo ter sido concluído e o referido Regulamento aprovado
pela Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, a CEPB quebrou a hierarquia universitária e
enviou pedido de credenciamento de seu curso de Mestrado diretamente para a CAPES que,
por sua vez, recomendou o credenciamento do mesmo ao CFE168. Sobre as avaliações da
CAPES e o credenciamento do curso pelo CFE, trataremos em seções posteriores. Por ora,
focaremos no processo de elaboração e aprovação do Regulamento Específico do Mestrado
transcorrido na SR-2.
Conforme pode ser observado na Deliberação nº 43/79 que aprovou o CMEPB da
UERJ, no prazo de até um ano após sua aprovação, ou seja, até 21/02/80, a mesma deveria ser
“obrigatoriamente revista” e submetida à apreciação do CSEP. Rever a deliberação
significava “não o exame da deliberação em si, mas do andamento dos procedimentos do
curso”. Em outras palavras, a revisão da Deliberação implicava a elaboração de um
Regulamento Específico que estivesse adequado às determinações do CFE para o campo da
EMC e da Pós-Graduação, assim como às normas da UERJ para os cursos de pós-graduação
da universidade.
Como a CEPB não elaborou a revisão da Deliberação nº 43/79 no prazo inicialmente
estipulado, a Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, através do Ofício SR-2 nº 126/80,
solicitou à Coordenação de EPB que elaborasse uma proposta de revisão e a enviasse para
apreciação. Uma primeira proposta foi elaborada pela CEPB e enviada à SR-2, em 22 de
dezembro de 1980, “para apreciação do curso e para credenciamento, junto ao Conselho
Federal de Educação”, resultando no Processo nº 2576, de 11/02/81 (apud PROCESSO Nº
3602/84).
Neste ínterim, o CSEP aprovou, através da Deliberação nº 70, de 19/5/81, o
Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação da UERJ. Em razão disso, o Processo nº
2576/81, aberto três meses antes, foi arquivado por não atender às orientações contidas no
168

Não é explicitado no material a data exata do envio do “Pedido de Credenciamento” do CMEPB à CAPES, mas pode-se
afirmar que o material foi enviado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em 1984. Isto porque a estrutura do curso
apresentada no “Pedido” era a que passou a vigorar em 1984. Além disso, o relator do Parecer de credenciamento do CMEPB
(1987) informou que o material do curso deu entrada no CFE em outubro de 1984.

285

Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação da Universidade apresentando, segundo a SR-2,
“cerca de 25 pontos que necessitavam de revisão”. Dessa forma, uma segunda proposta de
revisão da Deliberação nº 43/79 foi elaborada pela CEPB e enviada à SR-2, resultando no
Processo nº 2152, de 01/07/81(apud PROCESSO Nº 3602/84).
Assim como o primeiro, este segundo projeto de Regulamento, expresso no Processo nº
2152/81, também foi arquivado por não atender às exigências da Sub-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa. A SR-2 destaca que pontos fundamentais para o credenciamento do
curso ainda careciam de alteração e/ou justificativa adequada. Toma-se como exemplo de tais
pontos que mereciam retificação:
a) definição da área de concentração do curso;
b) rigidez da estrutura curricular;
c) titulação insuficiente do corpo docente, incluindo orientadores de dissertação;
d) regime de trabalho do corpo docente e dedicação ao curso pelos professores permanentes;
e) falta de informações sobre pesquisas relevantes realizadas pelo corpo docente, concluídas e
em andamento. (PROCESSO Nº 2152/81 apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 119).

A revisão desses fatores foi tomada como fundamental para a regulamentação do curso
de pós-graduação stricto sensu em EPB, visto que eram compreendidos como pré-requisitos
para o desenvolvimento da atividade criadora de pesquisa e para formação adequada de
profissionais (PROCESSO Nº 2152/81 apud PROCESSO Nº 3602/84).
Diante do arquivamento dos dois Processos supracitados, uma terceira proposta de
“Regimento Específico do curso de pós-graduação em EPB”

169

, expressa no Processo nº

2852/81 (31/08/81), foi elaborada pela CEPB. Após ser analisado pela Assessoria para
Assuntos de Ensino da SR-2, o projeto de regulamentação, uma vez mais, foi devolvido à
CEPB “para revisão de pontos fundamentais”, antes que pudesse ser apreciado pelo CSEP.
Nos anos de 1982 e 1983 o Processo nº 2852/81 foi revisado e reencaminhado à SR-2 duas
vezes, sendo devolvido à CEPB em ambas. De acordo com a SR-2, persistiam nos projetos de
regulamentação “problemas básicos”, dentre os quais pode-se destacar “a falta de
flexibilidade da estrutura curricular” relacionada ao fato de que “todas as disciplinas eram
obrigatórias”170.

169

Não há uniformidade da denominação do projeto de Regulamento Específico do curso de Mestrado em EPB da UERJ, nos
processos da SR-2. Ora se fala em Regulamento, ora em Regimento.
170

A decisão da SR-2 foi fundamentada no Parecer nº 600/82 do CFE, no qual o referido Conselho “deixou flexíveis os
critérios para organização acadêmica e curricular dos cursos”. A recomendação do Conselho era a de que esta organização
fosse, “ela mesma, flexível, oferecendo elenco variável de matérias a fim de que o aluno exer[cesse] sua opção”.
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Em março de 1983, em meio a essas “idas e vindas” de projetos de regulamentação, o
CFE aprovou a Resolução nº 5, de 10/3/83. Esta Resolução fixou as “normas de
funcionamento e de credenciamento dos cursos de pós-graduação stricto sensu”
desenvolvidos no país, concedendo aos mesmos um prazo de até 180 dias para que se
adequassem às normas estabelecidas pelo CFE (PROCESSO Nº 3602/84, fl.118). Este foi
apenas mais um dos motivos pelos quais os projetos de Regulamentação do CMEPB foram
devolvidos para retificações171.
Pode-se inferir dessas persistentes recusas/devoluções dos projetos de Mestrado em
EBP pela SR-2, que a referida Sub-Reitoria não considerava àquela época a estrutura do
Curso – que já funcionava na universidade desde o primeiro semestre de 1979 – adequada às
normas estabelecidas pelo CFE e pela própria UERJ, para os cursos de pós-graduação,
embora estivesse perfeitamente adequado à legislação pertinente ao campo da Educação
Moral e Cívica.
Os problemas tidos como fundamentais pela SR-2, e que segundo esta Sub-Reitoria
impediam o programa de solicitar o credenciamento de seu curso, não foram impedimento
para a aprovação do curso em 1979, pelo CSEP; tampouco para o curso de Mestrado em EPB
da UERJ ter recebido conceito B da CAPES no ano de 1984 172. Pode-se argumentar que ao
longo deste período, que compreende as décadas de 1970 e 1980 – da criação da pósgraduação stricto sensu em EPB na UERJ ao credenciamento e extinção deste Curso –, as
normas para os cursos de pós-graduação no Brasil foram sendo gradativamente aperfeiçoadas.
Neste caso, a estrutura acadêmica do curso de Mestrado em EPB teria ficado desatualizada e
carente dos requisitos básicos para atender às exigências do Conselho Federal de Educação e
da própria UERJ, que adotava suas diretrizes. Outras questões de cunho político podem
também estar envolvidas nessa persistente recusa da SR-2 em aprovar os projetos de
regulamentação do Mestrado em EPB, dentre as quais: mudanças no cenário político nacional,
estadual e dentro da própria UERJ que permitiram a entrada gradativa de novos docentes e
servidores na universidade, bem como a reformulação das próprias bases de sustentação ao
programa de EPB, dispostas nos órgãos superiores da UERJ.
Não foi sem razão que o processo de regulamentação do CMEPB transcorreu nos anos
80 e levou toda a primeira metade desta década para ser aprovado pela SR-2 e pelo CSEP (e
171

Um dado interessante é que justamente em março de 1983, João Bina Machado deixou a coordenação da CEPB e dos
cursos de pós-graduação em EPB da UERJ.
172

A avaliação da CAPES, que conferiu conceito B ao CMEPB, tomou o ano de 1983 como período de referência e foi
expressa através de parecer de seus consultores em setembro de 1984. Apesar do período de referência citado, veremos
adiante que material analisado pela CAPES diz respeito à estrutura assumida pelo CMEPB em 1984.
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isso após muitas modificações no programa de pós-graduação em EPB). A década de 1980
ficou marcada por um processo lento, mas contínuo, de preparação para o estabelecimento da
democracia, o que inclui o restabelecimento de organizações políticas como os partidos
políticos e sindicatos e a maior – e mais autônoma – importância desses agentes para as novas
redes de colaboração que passariam a substituir aquelas estabelecidas entre civis e militares
nos anos anteriores. Dentro da UERJ, o processo de reabertura política começou a arrefecer,
paulatinamente, as redes de colaboração que vinham unindo militares e civis desde o início do
regime militar, implicando novos arranjos políticos com os governos estadual e federal e o
estabelecimento de novas prioridades na universidade.
A gradual entrada de novos personagens no campo docente e dirigente da UERJ, bem
como as mudanças na legislação educacional ocorridas nos anos 80 – no que se refere ao
campo da EMC e da pós-graduação – atuaram conjuntamente para frear o poder de influência
dos militares (e de seu projeto de desenvolvimento e segurança para o Brasil, expresso no
programa do curso de EPB) dentro da UERJ. As mudanças na política interna e externa à
UERJ e em seus quadros docente e dirigente promoveram a formação de novos laços de
cooperação política que passaram a não mais coadunar com o projeto de EPB, diretamente
associado ao governo e à ideologia militares. Esses novos arranjos políticos dentro da
universidade acabaram resultando na resistência dos órgãos responsáveis pela Pós-Graduação
na UERJ em regulamentar o curso de Mestrado em EPB, trazendo dificuldades para o
credenciamento do curso e, posteriormente, para sua própria existência.
A partir de 1983, para tentar resistir às mudanças em curso – que impunham
dificuldades à regulamentação e credenciamento do Mestrado em EPB – a CEPB e seus
cursos de pós-graduação em EPB foram sendo reestruturados e gradativamente diferenciados
do projeto inicial da ESG. O ano de 1983 foi o último em que os generais João Bina Machado
e Horácio Lemos Corrêa participaram da Coordenação de EPB e de seus cursos. Neste mesmo
ano foram tecidas as redes de colaboração que colocariam os professores Ediraldo Matos
Silva e Creusa Capalbo na direção da CEPB, em janeiro de 1984.
Em 24 de setembro de 1984, após três Processos abertos na SR-2, a CEPB enviou para a
Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa uma nova proposta de reformulação do curso de
Mestrado em EPB, o que gerou o Processo nº 3602/84 na SR-2. Este foi o quarto e último
Processo aberto para tratar da regulamentação do referido curso, e foi elaborado de modo a
atender a Deliberação do nº 70/81, do CSEP, que regulamentou os cursos de pós-graduação
da universidade. Entretanto, enquanto o Processo nº 3602/84 era analisado pela Assessoria
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para Assuntos Educacionais da SR-2, o CSEP aprovou nova Deliberação, em sete de janeiro
de 1985 (DELIBERAÇÃO Nº 117). Esta Deliberação reviu a regulamentação dos cursos de
pós-graduação da UERJ, substituiu a anterior (DELIBERAÇÃO Nº 70/81) e tornou defasado,
portanto, o projeto de regulamentação analisado na SR-2. Diante da necessidade de se adaptar
às determinações desta nova Deliberação, a CEPB foi obrigada a realizar novas alterações em
seu projeto, o que resultou no envio de ofícios à SR-2, que foram sendo anexados ao Processo
nº 3602/84 ao longo dos anos de 1985 e 1986.
Além de incorporar as normas prescritas na Deliberação nº 117/85 do CSEP, a SR-2
recomendou à CEPB que atendesse também às determinações da Resolução nº 5 do CFE
(10/03/83), a qual fixou as normas de funcionamento e de credenciamento dos cursos de pósgraduação stricto sensu no Brasil.
Muitas foram as recomendações feitas pela SR-2 aos projetos de regulamento do
Mestrado enviados pela CEPB, desde a abertura do primeiro Processo em fevereiro de 1981.
Recomendações que iam da correção de erros ortográficos à apresentação da estrutura
curricular do curso de Mestrado inexistente em seu próprio projeto de regulamento. Muitas
delas foram acatadas pela CEPB quando esta Coordenação reformulou a estrutura do curso,
em 1984. Apesar disso, restaram ainda pontos a serem aperfeiçoados para aprovação do
Regulamento Específico, ou porque a SR-2 entendia que o Regulamento não atendia às
normas que regulam a pós-graduação dentro e fora da UERJ e/ou porque as mudanças
realizadas na estrutura do curso pareciam mais de forma do que de conteúdo, conforme
argumentou a própria SR-2 em alguns pontos do Processo. Fato é que só em outubro de 1987,
após a promulgação da deliberação nº 182/87, a SR-2 encerrou o Processo nº 3602/84173.
Segundo consta no Processo nº 3602/84, a CEPB reformulou a estrutura de seu curso de
Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros em 1984. Não obstante, a referida Sub-Reitoria
destacou uma série de problemas na estrutura do curso que deveriam ser solucionados para
melhor qualidade do mesmo e futuro credenciamento perante o Conselho Federal de
Educação.
A título de exemplo, destacaremos algumas das críticas e mudanças sugeridas pela SR-2
à estrutura do Mestrado em EPB para que possamos ter alguma clareza sobre o teor das
mesmas e sobre alguns dos motivos que levaram a SR-2 a recusar reincidentemente os
projetos de Regulamento Específico do Mestrado. Dentre a minuciosa relação de críticas
173

Deve-se levar em consideração que ao longo desses anos ( de 1981 a 1987) os recursos humanos envolvidos com a SubReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa foram sendo modificados e isto pode ter influído na apreciação do material relativo ao
curso de Mestrado em EPB.
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apresentadas desde a abertura do primeiro Processo, elencaremos algumas daquelas presentes
no Processo nº 3602/84, posteriores à reformulação do Curso em 1984, portanto174.
A nova estrutura do curso de Mestrado em EPB foi apresentada contendo apenas uma
área de concentração em Desenvolvimento Social no Brasil, ao invés das quatro existentes até
então. Apesar disso, a SR-2 questionou o fato da produção científica dos docentes do CMEPB
manter-se vinculada às antigas áreas de concentração. O mesmo pode ser observado na seção
que trata da organização das disciplinas. Embora o Regulamento (Projeto apresentado em
1984) aponte a existência de apenas uma área de concentração, em seu artigo 12º determina
que
[...] são consideradas obrigatórias as disciplinas da área de concentração em que o aluno
estiver inscrito e matriculado [...] e são consideradas optativas todas as disciplinas elencadas
na área de concentração em que o aluno estiver inscrito e matriculado. (apud PROCESSO Nº
3602/84, fl. 172).

Por razões compreensíveis, a SR-2 questiona as informações apresentadas, pois, apesar de
informarem que há apenas uma área de concentração no curso, seu regulamento apresenta
indícios de que há outras além desta. O projeto de Regulamento também cita a existência de
disciplinas de domínio conexo quando, em verdade, estas também teriam deixado de existir
com a reestruturação do curso. Com a reestruturação, a grade curricular do Mestrado em EPB
passou a conter apenas disciplinas obrigatórias e optativas, todas dentro da mesma área de
concentração em Desenvolvimento Social no Brasil.
A referida Sub-Reitoria critica o fato da CEPB citar como disponível para os alunos
todo o acervo bibliotecário da UERJ, que inclui “livros e artigos específicos de diversas áreas
de conhecimento”, como Medicina, Anatomia, etc., quando deveria, em verdade, citar apenas
aqueles que tem “relação com a área de concentração do curso de Mestrado em EPB –
Desenvolvimento Social”. Por outro lado, afirma que o projeto carece de informar sobre a
possibilidade de acesso pelos alunos à outras bibliotecas além da UERJ, “inclusive a da
Escola Superior de Guerra, mediante convênio”.
As ementas das “novas” disciplinas também foram objeto de análise e críticas da SR-2.
Apesar da nova organização das disciplinas – em optativas e obrigatórias – ter conferido
“maior flexibilidade ao aluno para compor o seu plano de estudos”, a Sub-Reitoria não
hesitou em apontar a enorme semelhança entre a nova grade disciplinar proposta em 1984 e a
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O documento com a apresentação das críticas feitas pela SR-2 à estrutura do CMEPB, após sua reforma em 1984, foi
assinado pela Assessora para Assuntos de Ensino da SR-2, Telma Conceição Carrilho Barbosa, em 12 de dezembro de 1985.
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anterior, aprovada pela Deliberação nº 43/79175. De acordo com a Assessora para Assuntos de
Ensino desta Sub-Reitoria, observava-se “grande correspondência entre algumas disciplinas
antigas e as propostas, uma vez que poucos tópicos foram abandonados ou acrescentados”
(PROCESSO Nº 3602/84, fl. 141). A Assessora Telma Conceição Carrilho Barbosa
acrescenta que
[...] as antigas disciplinas da área de concentração [...] de certa forma, continuam presentes na
nova proposta com denominações diferentes. [...] as que contêm maiores alterações nas
ementas foram: Estratégia e Segurança, comparado à Segurança Nacional I, e Questões
Especiais de Economia Brasileira, em relação a Desenvolvimento Econômico II.
(PROCESSO Nº 3602/84, fl.145).

A bibliografia relativa às disciplinas também foi questionada. Para a referida SubReitoria, a bibliografia, além de sucinta demais, listando cerca de quatro a seis livros por
disciplina – com exceção de uma apenas – era, em sua maioria, composta de livros e artigos
da década de 1970 e alguns poucos da década de 1980, apenas “nove, dentre mais de cem
volumes listados” (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 146). Neste caso, a bibliografia precisaria ser
revisada e atualizada.
Com a reestruturação, a carga horária do curso passou a ser de 1890 horas distribuídas
em 42 créditos. Segundo a SR-2, a distribuição dos créditos não condizia com o número total
de horas do curso. A repartição dos créditos, como vimos no capítulo anterior, dava-se da
seguinte forma: 15 créditos destinavam-se às cinco disciplinas obrigatórias oferecidas pela
CEPB176, as quais compreendiam 675 horas/aula. Outros 21 créditos dividiam-se em sete
disciplinas optativas a serem escolhidas dentre 14 oferecidas pela Coordenação. As sete
disciplinas em questão deveriam perfazer 945 horas/aula. Os seis créditos restantes referiamse à dissertação de mestrado. Seminários de pesquisa e elaboração de dissertação não
conferiam créditos, sendo a carga horária arbitrada pelo professor. Este fato responde pela
carga horária expressa acima (675+945) somar 1620 e não 1890 horas/aula como o projeto de
regulamentação do curso de EPB indicava. Para a Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa,
como defesa de dissertação não consome carga horária do curso, os seis créditos conferidos a
ela não entrariam na soma da carga horária total. Este foi um dos pontos cuja revisão a SR-2
recomendou à CEPB, sugerindo diminuição da carga horária ou seu melhor detalhamento,
175

A nova estrutura curricular do Mestrado em EPB apresentou maior flexibilidade porque ao invés de manter todas as
disciplinas do currículo obrigatórias, manteve apenas 6, transformando as demais 14 disciplinas em optativas, e deixando ao
aluno a opção escolher apenas 7 dentre estas últimas para cursar.
176

Em verdade, eram oferecidas seis disciplinas obrigatórias, mas uma delas, Seminário de Pesquisa, não conferia créditos ao
aluno, por isso, ela não foi mencionada acima. Mais detalhes ver seção sobre o Mestrado, no capítulo anterior.
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haja vista que, da maneira em que se estrutura, é possível inferir “que tenham sido incluídas
135 horas para Seminário de Pesquisa e 135 horas para Dissertação, que não estão
explicitadas” (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 147). Além disso, sugeriu que a CEPB, “por
equidade aos cinco Cursos de Mestrado da UERJ que tiveram seu Regulamento Específico
aprovado pelo CSEP”, não atribuísse créditos à dissertação (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 127).
A parte do Regulamento que trata do regime de créditos também foi alvo de escrutínio
pela SR-2. Segundo sua Assessora para Assuntos de Ensino, não havia no projeto descrição
do número de créditos por disciplina, tampouco da carga horária por disciplina. Menciona-se
apenas que o aluno deve cumprir um total de 42 créditos dos quais seis referem-se à
dissertação, 36 às disciplinas, sendo 15 destes referentes às disciplinas obrigatórias e 21 às
optativas. Deste modo, chama a atenção da Coordenação de EPB para o fato de que
[...] a unidade básica para medida do trabalho acadêmico é o credito [e] cada unidade de
crédito corresponderá a 15 horas de aula expositiva ou a 45 horas de qualquer outra atividade
de ensino aprendizagem, incluindo seminários, aulas práticas, demonstrações, práticas em
serviço, simulações e encargos didáticos supervisionados. (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 175).

Considerando que todas as disciplinas do curso possuem a mesma carga horária, (135
horas/aula, o que equivale a 3 créditos), deduz a Assessora da SR-2 que “no Mestrado em
EPB, cada crédito corresponde sempre a 45 horas/aula, não sendo previstas aulas expositivas,
mas outras atividades de ensino aprendizagem...” (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 147).
No quesito defesa de dissertação, a SR-2 sugere modificação na organização da banca
de defesa de dissertação, argumentando que a mesma não está de acordo com a Deliberação nº
117/85, visto que não inclui um professor de fora da instituição, isto é, que não pertença ao
quadro funcional da UERJ. Além disso, destaca que a maior parte dos alunos matriculados no
CMEPB, que está em processo de elaboração de dissertação ou apenas aguardando para
defendê-la, já excedeu o tempo para integralização do Curso, visto terem ingressado no curso
entre os anos de 1979 e 1981 e não terem defendido suas dissertações quando do envio do
projeto em questão (em 1984). Cabe lembrar que o tempo máximo para integralização do
curso proposto pela CEPB, neste projeto (1984), foi de seis semestres. Até o final de 1983, no
entanto, o período máximo para integralização curricular era de oito semestres.
Para a SR-2, faltava uniformidade nas denominações relativas à coordenação e à
comissão de coordenação do curso. Isto é, ora falava-se em coordenação de EPB, ora em
coordenação geral de EPB, ora em coordenação de pós-graduação. Em alguns documentos
faz-se menção à comissão de EPB, ora à comissão de pós-graduação, em outros momentos à
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comissão do curso, etc. O mesmo pode ser visto quando da menção aos cargos de
coordenador de EPB, coordenador do curso e coordenador geral. Tal duplicidade de
denominações pode gerar, segundo a Sub-Reitoria, “dúvidas quanto às competências dos
órgãos e as funções em tela” (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 169). Quanto a este quesito, sugere
que sejam mantidas as seguintes denominações no Regulamento Específico: Coordenação de
EPB e Coordenador de EPB. Para as demais denominações sugere uma revisão para evitar
duplicidade. Outra questão que também suscita duplicidade de informações é a referência aos
“professores do quadro da pós-graduação da coordenação de EPB”. A utilização desta
expressão deixa “margem para dúvidas devido à existência da pós-graduação ‘lato sensu’ e
‘stricto sensu’ na UERJ em EPB” (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 166).
O curso de pós-graduação lato sensu em EPB da UERJ também despertou a atenção da
Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Embora o objeto dos referidos Processos fosse o
curso de Mestrado e a elaboração de seu Regulamento Específico, o curso de Especialização
em EPB não poderia ser deixado de lado, visto que sua conclusão era pré-requisito para
ingresso no Mestrado em EPB. Sendo a conclusão da Especialização requisito obrigatório
para ingresso no Mestrado, estranha a SR-2 o fato de não constar em nenhum dos projetos de
regulamento do curso, a estrutura da Especialização com seu respectivo programa de curso,
objetivos, critérios de seleção, avaliação, coordenação, etc. A única menção ao curso aparece
na Seção I do Título III – Da Estrutura Acadêmica do Regulamento, onde se lê que um dos
requisitos para inscrição e seleção no Mestrado em EPB da UERJ é “ter sido aprovado no
curso de Especialização em Estudo de Problemas Brasileiros” (Regulamento Específico do
Mestrado em EPB, 1984, apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 72).
Como pode ser observado na citação anterior, o Regulamento não explicita se o curso
de Especialização no qual o aluno deve ter sido aprovado é o da UERJ. Em verdade não o era.
Alunos que tivessem concluído o curso de Especialização em EPB em outras instituições,
cujo currículo fosse compatível com o da UERJ, também poderiam participar da seleção ao
Mestrado177. Esse fato abre precedente para outra crítica da SR-2, que se refere à qualidade
intelectual dos candidatos ao Mestrado. Sendo assim, a Sub-Reitoria questiona o próprio fato
de a Especialização ser tomada como pré-requisito essencial para o ingresso no Mestrado,
visto que isso poderia interferir na qualidade intelectual dos candidatos selecionados. Fica a
impressão de que
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Não foram encontrados registros de alunos que tenham concluído a Especialização fora da UERJ e ingressado no curso de
Mestrado em EPB.
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[...] a avaliação das condições necessárias para o ingresso no Curso de Mestrado, inclusive
das condições para o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa cientifica, estaria a cargo do
Curso de Especialização, cujo projeto não consta do presente processo. Note-se que o curso
de Especialização em EPB poderia ser realizado em qualquer instituição, o que torna mais
difícil o conhecimento dos objetivos do curso, critério de avaliação, etc. (PROCESSO Nº
3602/84, fl. 148).

Deste modo, sugere a SR-2 que, com base na Resolução nº 5 do CFE, a CEPB redefina os
critérios de seleção do Mestrado, atentando para uma “rigorosa seleção intelectual dos
candidatos” (CFE, Resolução nº 5, art. 10).
O curso de Especialização constituía-se das seguintes disciplinas: Desenvolvimento
Político I, Econômico I, Social I, Segurança Nacional I, Didática do Ensino Superior,
Currículos e Programas em EPB, e Tecnologia Educacional. A conclusão destas disciplinas
era fundamental para o ingresso no curso de Mestrado, o que significa que elas também
constituíam o programa curricular do Mestrado em EPB. Fato é que todas elas, no currículo
do Mestrado, foram substituídas por novas disciplinas quando o curso de Mestrado foi
reestruturado em 1984. Não obstante, argumenta a SR-2, não há menção alguma no projeto de
regulamentação do Mestrado sobre modificação na grade curricular da Especialização.
Tampouco a Coordenação de EPB informa como se dará o aproveitamento de créditos da
Especialização, quiçá se ele continuará existindo.
Como vimos no capítulo anterior, o curso de Especialização em EPB só foi
reestruturado em setembro 1985, tendo o novo programa entrado em vigor apenas em 1986.
Até então, o curso permaneceu constituído pelas disciplinas referidas acima e atuando como
pré-requisito para o ingresso no Mestrado, apesar da CEPB já ter excluído da grade curricular
do Mestrado as disciplinas da Especialização em 1984. Para resolver o “problema”, a CEPB
optou por descompatibilizar o Mestrado da Especialização, em 1985.
A reestruturação do Mestrado ter ocorrido a despeito da reestruturação do curso de
Especialização, sendo este pré-requisito para aquele; a estrutura da Especialização ter sido
reformulada mais de um ano após as mudanças realizadas no programa do Mestrado; e o
“esquecimento” da CEPB em incluir a Especialização no regulamento do curso de Mestrado e
em seu programa de reformulação são elementos que nos permitem atentar para a condição de
ator coadjuvante assumido pelo curso de Especialização dentro da CEPB. Um coadjuvante
que teria servido, desde o início, como um trampolim para o Mestrado, uma forma inclusive
de justificar a criação de um curso de pós-graduação stricto sensu como uma decorrência
natural do programa de pós-graduação em EPB, creditada à experiência “bem sucedida” da
Especialização.
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Um outro ponto criticado pela SR-2 relaciona-se à ausência, no projeto de regulamento,
de informações sobre as “perspectivas futuras” do Curso. A CEPB teria se preocupado em
apresentar as origens do mesmo, bem como justificativas para sua criação, mas não teria feito
referência às suas perspectivas futuras. Como vimos em capítulo anterior, as origens do curso
aparecem relacionadas ao Curso de Mestrado em EPB da Escola Superior de Guerra, e as
justificativas, à “demanda do mercado de docência em nível superior” de ensino, no campo do
EPB; ao “grande número de alunos de graduação e pós-graduação no Rio de Janeiro”; e à
“inexistência de cursos de formação de professores de EPB no Rio” (PROCESSO Nº
3602/84). De acordo com a SR-2,
[...] a justificativa do curso enfatizou sua origem e seu passado, deixando de mencionar as
perspectivas futuras da proposta do curso e explicitar como se vem processando a articulação
entre ensino e pesquisa, base indispensável para uma proposta de Curso de Mestrado em
qualquer área do conhecimento. (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 132).

A área de conhecimento do Curso foi objeto de outro questionamento da Assessora
Telma Conceição C. Barbosa que, após consultar o documento Áreas de Conhecimento –
Classificação (elaborado em conjunto pela CAPES, CNPq e FINEP, dentre outras
instituições) não encontrou menção ao Estudo de Problemas Brasileiros, nem como área, nem
como sub-área de conhecimento. A Assessora, no entanto, concluiu que as disciplinas
propostas na grade curricular do CMEPB encontram-se relacionadas
[...] às ‘grandes áreas’ das Ciências Humanas (área de Ciência Política, Filosofia e Educação)
e Ciências Sociais Aplicadas (áreas de Economia e Comunicação) não incluindo disciplinas
das áreas de Sociologia e Antropologia. (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 162).

A CAPES pode ter chegado à mesma conclusão que a SR-2 ao avaliar o CMEPB, no período
de referência de 1984, pois esta avaliação foi feita por uma Comissão de Ciências Sociais.
Sobre isto trataremos na próxima seção.
Ao final de sua exposição, Telma Conceição C. Barbosa, lembra que três outros
processos de reformulação do CMEPB antecederam a este (PROCESSO Nº 3602/84); que a
CEPB enviou “Pedido de Credenciamento” diretamente para o CFE “sem o conhecimento da
SR-2 e sem aprovação do Regulamento Específico do Curso pelo CSEP”, contrariando as
Deliberações nº 70/81 e nº 117/85 (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 181), e estabelece uma
comparação entre o atual projeto de regulamentação e os anteriores também enviados e
analisados pela SR-2. As mudanças percebidas e destacadas por ela, até dezembro de 1985,

295

foram: a alteração da área de concentração; aumento da carga horária docente, com quatro
professores trabalhando em tempo integral; maior flexibilidade curricular, com grade de
disciplinas obrigatórias e optativas; inclusão de novas disciplinas, mudança na denominação
de outras e alteração nas linhas de pesquisa; e
[...] aumento do corpo docente permanente do Curso com título de Doutor e Livre-Docente,
exigido pela Resolução nº 5/83 do CFE e Deliberação nº 117/85, através de transferência e
contratação de novos professores, por concurso. (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 180).

Pode-se argumentar, ao final desta seção, que as persistentes confusões e imprecisões
apresentadas no projeto de regulamento do CMEPB mesmo após a reestruturação do Curso
em 1984, sugerem a tentativa da CEPB de transformar “às pressas” a estrutura acadêmica do
Curso, de modo a se adequar às exigências da SR-2, sem realizar transformações efetivas no
conteúdo do programa. Na prática, o interesse da coordenação de EPB estava em ter seu curso
de Mestrado credenciado. Isso ficou bem claro para a Comissão de Ciências Sociais que
avaliou o curso em 1985. Sobre esta avaliação e as demais feitas pela CAPES, passaremos a
tratar agora.

7.2

As Avaliações da CAPES

Embora o Curso de Mestrado em EPB continuasse sem um Regulamento Específico
aprovado pelo CSEP até 1987, não se pode dizer que funcionasse sem regras ou
acompanhamento anual de suas atividades. Desde 1980 a CEPB enviava, periodicamente, à
Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação da CAPES relatórios anuais de suas
atividades.
Os Relatórios Anuais enviados à CAPES, apresentavam “informações detalhadas sobre
o próprio desempenho” do curso (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 121). Continham a relação de
docentes com suas respectivas titulações, linhas de pesquisa e produção bibliográfica; a
relação de discentes e das dissertações defendidas e por defender; a relação de disciplinas; a
composição da estrutura acadêmica e administrativa do curso, dentre outras informações que
são avaliadas pela CAPES e resultam no recebimento, pelo Curso, de um conceito que varia
em uma escala de A a E. Quando a CAPES conclui que há deficiência de informações e/ou o
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curso encontra-se em fase de reestruturação que impeça sua conceituação, o mesmo fica sem
conceito/SC.
O Curso de Mestrado em EPB da UERJ recebeu dois conceitos da CAPES, em três
períodos de referência distintos: 2º semestre de 1980 ao 1º semestre de 1981; 1983; e 1984.
Na primeira avaliação (2º semestre de 1980 ao 1º semestre de 1981) feita pela CAPES, o
CMEPB ficou sem conceito (SC). A folha de rosto da Ficha de Avaliação da CAPES
apresenta a justificativa da Comissão de Avaliação para a falta de conceito.
A estrutura diversificada desse curso não se adéqua às características das Comissões de
Consultores Científicos da CAPES nas diferentes áreas, sub-áreas do conhecimento. Desta
forma, o curso não foi avaliado e está sem conceito (CAPES, Ficha de Avaliação, 1980-1981
apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 183).

A avaliação posterior, que tomou o ano de 1983 como período de referência, resultou
em conceito B para o Curso. Um ano mais tarde, a análise feita pela Coordenadoria de
Acompanhamento e Avaliação da CAPES, relativa ao ano de 1984, deixou novamente o curso
sem conceito/SC.
Antes de passarmos à justificativa da CAPES para a variação do conceito dado ao curso,
de um ano para o outro, vale esclarecer algumas questões importantes para esta pesquisa.
Apesar da avaliação da CAPES recair sobre o período de referência de 1983, o material do
Curso foi enviado para a Coordenação no início de 1984, tendo sido avaliado no segundo
semestre do mesmo ano. O mesmo ocorreu com a avaliação do período de referência de 1984,
cujo material foi enviado para CAPES em 1985, sendo avaliado por seus consultores no final
do mesmo ano. Este esclarecimento não seria necessário se o curso de Mestrado em EPB não
tivesse sido reformulado no início de 1984, quando Ediraldo Matos Silva e Creusa Capalbo
assumiram a coordenação da CEPB.
O que veremos adiante é que, apesar da CAPES ter dado conceito B ao Curso de
Mestrado, tomando como base para sua avaliação a estrutura do Curso no ano de 1983 (que
seria a mesma avaliada pela CAPES no período de 1980-1981), o material enviado pela CEPB
à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, dizia respeito à estrutura
acadêmica e administrativa do CMEPB assumida em 1984, a partir da entrada da nova
coordenação. Cabe salientar que este fato não era de conhecimento da CAPES, pois, no
material recebido por esta Coordenação consta que o Curso de Mestrado foi reestruturado em
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1983178. Nota-se que o material analisado pela CAPES informava uma única área de
concentração em Desenvolvimento Social no Brasil, ao invés das quatro que existiam até
1983; e um programa de disciplinas que só entrou em vigor na CEPB em 1984. O material
analisado pela CAPES em 1985 (referente ao ano de 1984), portanto, ao invés de apresentar
diferenças expressivas que pudessem justificar notas tão distintas de uma avaliação para outra,
em verdade, mostrou-se muito semelhante. Pode-se afirmar que as mudanças realizadas no
programa do Mestrado em EPB de 1984 para 1985 foram pequenas para justificar as referidas
notas. Outros fatores como a mudança da área dentro da qual o curso foi avaliado na CAPES,
e dos próprios consultores que avaliaram o Curso, parecem mais diretamente envolvidos com
o fato do Mestrado ter recebido conceito B em 1984 e ficado sem conceito em 1985.
A própria SR-2 mostrou estranhamento diante da nota B recebida pelo CMEPB. Ao
analisar o material enviado para a CAPES, concluiu que as informações presentes na Ficha de
Avaliação da CAPES relativa ao ano de 1983 não estavam de acordo com aquelas presentes
no Relatório Anual enviado à mesma Coordenação, referentes ao mesmo período. Por outro
lado, percebeu que os dados presentes na Ficha de Avaliação coincidiam com aqueles
contidos no Processo nº 3602/84, recebidos pela SR-2 em setembro de 1984 e implantados no
curso apenas no primeiro semestre desde ano. Em outras palavras, a CEPB enviou dois
documentos com informações distintas para CAPES no mesmo ano de 1983. Um deles
continha informações referentes à estrutura do curso de 1984, contidas em processo aberto na
SR-2 neste mesmo ano. Desde já é possível argumentar que a CEPB alterou as informações
de um dos documentos enviados à CAPES para agilizar a aprovação de seu credenciamento. É
sobre esta avaliação da CAPES que trataremos agora.
O parecer da CAPES que conferiu conceito B ao curso de Mestrado em Estudo de
Problemas Brasileiros foi dado pela seguinte Comissão de Consultores Científicos da CAPES:
Vilma E. Faria (Unicamp), presidente; Tércio Pacitti (ITA), Oliveiros da Silva Ferreira (USP)
e Ramilda Colares Moraes (UFF), em 03 de setembro de 1984.
A referida Comissão analisou e comentou os seguintes pontos acerca do CMEPB: a
dimensão, qualificação e dedicação de seu corpo docente; o número de alunos em relação ao
número de disciplinas e à dimensão do corpo docente; a relação orientador/orientando,
atividades de ensino desenvolvidas, produção científica do corpo docente e discente, além da
infraestrutura do curso. Trataremos de apresentar, resumidamente, a referida avaliação, com
178

Interessante chamar atenção para o fato de que a mesma Instituição recebeu dois materiais distintos sobre o mesmo curso,
relativo ao mesmo período de referência. Referimo-nos ao “Relatório Anual” do Curso de 1983 – que a CEPB apresentou à
CAPES em 02/11/83 e que continha a estrutura inicial do curso – e à “Ficha de Avaliação” do Curso (supostamente) referente
ano de 1983, mas apresentando a nova estrutura implementada em 1984, ainda sob avaliação da SR-2.
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destaque, ao final, para os pareceres, em separado, de Tércio Pacitti e Ramilda Colares
Moraes que se mostraram elogiosos ao Curso.
No que respeita ao corpo docente do CMEPB, as informações presentes na Ficha de
Avaliação informam que o mesmo contava com oito professores permanentes, dois visitantes
e um convidado, somando 11 professores no total. Cada um deles poderia orientar até cinco
alunos. Considerando o fato de serem abertas 15 vagas anuais, de serem oferecidas 20
disciplinas no total (6 obrigatórias e 14 optativas) e cada professor poder ministrar até três
disciplinas, a CAPES considerou adequada a equivalência entre número de alunos, de
professores e disciplinas oferecidas pelo Curso. A SR-2 avaliou este número como
insuficiente, tanto que em 1985 o corpo docente aumentou seu número para 15 professores.
Quanto à titulação dos professores, a Comissão observa que há livres-docentes, doutores
e mestres no corpo permanente do Mestrado, sendo dois deles apenas credenciados pelo CFE
para ministrar cursos na área de Estudo de Problemas Brasileiros. Destaca a Comissão que um
dos professores do Curso é Mestre em Estudo de Problemas Brasileiros pela própria UERJ e,
apesar de ter somente o mestrado, “tem inúmeras publicações (livros e artigos) sobre o
assunto para o qual é indicado” (CAPES, Ficha de Avaliação, 1983 apud PROCESSO Nº
3602/84, fl. 184). O professor a que se refere a Comissão de Consultores da CAPES é
Ediraldo Matos Silva. Interessa salientar, uma vez mais, que a referida avaliação, refere-se,
tecnicamente, ao ano de 1983 e Ediraldo Matos Silva só se tornou Mestre em EPB em 12 de
julho de 1984. Além disso, não pertencia ao corpo docente do Mestrado em 1983. Quanto ao
general João Bina Machado, que deixou a coordenação em março de 1983, informa-se apenas
que “há [no corpo docente do Mestrado em EPB] um professor convidado, que foi fundador
do curso, e que colabora na orientação de algumas dissertações” (CAPES, Ficha de
Avaliação, 1983 apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 184).
Os Consultores da CAPES destacam que o CMEPB possui uma única área de
concentração denominada “Área de Desenvolvimento Social no Brasil” e que a produção
científica de seu corpo docente, a julgar pelas pesquisas em andamento, mostra-se “adequada
para atender às necessidades da área de concentração oferecida pelo curso” (CAPES, Ficha de
Avaliação, 1983 apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 184). No que respeita, especificamente, às
pesquisas que estão sendo desenvolvidas no curso, a Comissão julgou que as mesmas estão
“estreitamente vinculadas à área de concentração agora proposta” e a título de exemplo, cita
as seguintes:
1) Reforma Agrária e as Transformações Sociais no Estado Contemporâneo;
2) Filosofia Política na História da Educação Brasileira;
3) A Crise da Consciência Brasileira em seus Aspectos Político-Sociais;
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4) Os Fundamentos da Ideologia da Escola Superior de Guerra, sobre as Condições do Efeito
da Comunicação Política Social – Uma Perspectiva Brasileira. (CAPES, Ficha de Avaliação,
1983, apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 185).

Focando na publicação do corpo docente, a CAPES concluiu que os professores
produziam, em média, cerca de dois artigos por ano, incluindo aqueles que cumpriam regime
de 20 horas/semanais. Destaca também que houve publicação de 10 livros relacionados à área
de concentração proposta pelo curso, sendo um destes escrito pelo professor Ediraldo Matos
Silva cujo título é Estudo de Problemas Brasileiros.
Quanto à publicação do corpo discente, a Comissão destaca que ela se limita às
dissertações de mestrado e que estas estão relacionadas aos projetos de pesquisa do curso.
Sendo assim, a Comissão recomenda à Coordenação de EPB que as dissertações defendidas
sejam “publicadas sob a forma de livros ou artigos em revistas especializadas” (CAPES,
Ficha de Avaliação, 1983 apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 186)179.
Por fim, a Comissão de Consultores Científicos da CAPES alude ao processo de
reestruturação sofrido pelo Curso de Mestrado em EPB em 1984 – para esta Comissão,
ocorrido em 1983. Sobre isto, e tomando por base a análise de relatórios pregressos enviados
à CAPES, salienta que
[...] o curso passou por uma reestruturação em relação aos relatórios enviados à CAPES
anteriormente, buscando adequar-se às exigências do CFE para o seu credenciamento. A
estrutura curricular atual é boa, e está neste ano sendo realizada com regularidade. Há
adequação e coerência das disciplinas com a área de concentração e com as pesquisas e
publicações de seu corpo docente, bem como da produção acadêmica do corpo discente.
(CAPES, Ficha de Avaliação, 1983 apud PROCESSO Nº 3602/84, fl.185).

Deste modo, conclui que o Curso de Mestrado em EPB
[...] encontra-se totalmente reformulado, denotando-se um progresso enorme com relação aos
anos anteriores. Isto se deve ao corpo docente permanente que agora o curso possui e a carga
horária desses professores dedicados ao ensino e pesquisa no mestrado em Estudo de
Problemas Brasileiros. Houve mudanças a nível de organização do corpo docente e discente,
linhas de pesquisa, infra-estrutura (física e financeira). (CAPES, Ficha de Avaliação, 1983
apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 187).

Diante do exposto, a Comissão atribui ao curso o conceito B ressaltando ser este o
“único curso stricto sensu, na área de EPB”, existente no Brasil, “havendo em São Paulo e em
Vitória tão somente cursos lato sensu na área” (CAPES, Ficha de Avaliação, 1983 apud
PROCESSO Nº 3602/84, fl. 187).
179

Informações sobre as dissertações de Mestrado podem ser vistas no Anexo C, ao final da tese.
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Ao final de seu parecer, os Consultores Vilma E. Faria, Tércio Pacitti Oliveiros da Silva
Ferreira e Ramilda Colares Moraes elencam algumas recomendações ao programa de
Mestrado em EPB da UERJ, a saber:
a) Que a CAPES lhe dê bolsas de Demanda Social;
b) Que o CNPq, igualmente, ofereça bolsas aos alunos e professores do programa;
c) Que o CNPq auxilie, caso o programa solicite, a publicação de alguma dissertação do
curso;
d) Que CAPES dê ajuda financeira para o ampliamento e constante atualização da biblioteca
especializada do curso;
e) Que a CAPES encaminhe o pedido do curso para o seu credenciamento junto ao CFE.
(CAPES, Ficha de Avaliação, 1983, apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 188).

Em anexo ao parecer da referida Comissão, estão pareceres em separado de dois dos
consultores: um de Tércio Pacitti e outro, mais detalhado, de Ramilda Colares Moraes, sobre
os quais dedicaremos alguma atenção, visto complementarem as informações mencionadas
acima.
Professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica/ITA, Tércio Pacitti inicia seu parecer
falando de seu julgamento favorável ao CMEPB da UERJ, afirmando já ter participado de
banca examinadora neste curso180 e destacando o fato do curso de Mestrado contar com um
Mestre em EPB formado pela UERJ e que “coopera, ativa e eficientemente, na organização
do curso de EPB dado aos alunos do 5º ano do ITA”. O aluno em questão é Ediraldo Matos
Silva (CAPES, Ficha de Avaliação, 1983 apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 224).
Após chamar a atenção para o apoio dado à CEPB pela administração da UERJ, no
forma de recursos físicos – aumento da área física ocupada pelo programa – e financeiros, e
de fazer menção à dificuldade em “obter um padrão em pós-graduação na área de EPB”,
Técio Pacitti propõe que o curso seja credenciado por tempo determinado e que, após este
tempo, nova avaliação seja feita (CAPES, Ficha de Avaliação, 1983 apud PROCESSO Nº
3602/84, fl. 225).
Ao analisar o parecer da consultora Ramilda Colares Moraes, podem ser claramente
observadas muitas das informações que, segundo a SR-2, careciam de revisão no projeto de
reformulação do curso, expresso no Processo nº 3602/84. Mesmo diante de informações
semelhantes àquelas fornecidas à SR-2, o que parecia a este órgão insuficiente para consolidar
um Regulamento Específico e solicitar o credenciamento do curso, à consultora da CAPES
mostrava-se adequado e muitas vezes de excelência.

180

Esta informação não consta nos documentos pesquisados sobre o programa de EPB, por isso o nome do professor não foi
incluído no quadro com a listagem de docentes, apresentada no subcapítulo anterior.
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Ao analisar o corpo docente do CMEPB em 1984 (que em verdade foi o avaliado pela
CAPES), a SR-2 questionou o número de professores do programa, recomendando o aumento
do mesmo, o que foi feito no correr do ano de 1985. Quatro professores se somaram aos 11 já
participantes do curso e tiveram seus nomes incluídos no Processo nº 3602/84 por meio do
envio de ofícios à SR-2. O mesmo corpo docente (com 11 professores) que para a referida
Sub-Reitoria era tido como insuficiente, mostrou-se adequado aos olhos de Ramilda Colares e
coerente com o número de alunos e disciplinas informado.
Problemas associados ao número de disciplinas, créditos relativos às mesmas, créditos
conferidos à defesa de dissertação, etc., questionados pela SR-2, sequer foram mencionados
nos pareceres dos consultores da CAPES. Cabe destacar, no entanto, que para a SR-2 a CEPB
informou que seriam necessários 42 créditos para integralização do curso e para CAPES, 36.
No Processo nº 3602/84, a SR-2 alegou falta de informações claras no projeto de
regulamento sobre quem designa o coordenador, por exemplo. A mesma informação foi
passada à CAPES e compreendida sem mais delongas, como fica claro no parecer da
consultora Ramilda Colares:
O curso possui um Coordenador, eleito pelos professores do programa e por representantes do
Corpo Discente, também eleito por seus pares. Possui, outrossim um Coordenador Ajunto de
Pós-Graduação que é designado mediante proposta do Coordenador. (CAPES, Ficha de
Avaliação, 1983, apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 226).

O processo de seleção que foi alvo de algumas críticas, dado como pouco claro pela SR2 foi considerado apropriado pela CAPES. Também neste caso, as informações analisadas
foram as mesmas.
Assim como o consultor Tércio Pacitti, Colares enfatizou o fato do CMEPB da UERJ
ser “o único Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros existente no país”, o que
justificaria a ausência de “intercâmbio a este nível”. No entanto, ressaltou que
[...] os cursos de Especialização da Universidade Mackenzie (SP) e da Universidade Federal
do Espírito Santo (UFES) tiveram seu nascimento do Programa ora visitado e como seus
alunos são de Universidades (escolas), faculdades da Federação, há, inclusive, um forte grau
de integração entre o curso e as Coordenações de Estudo de Problemas Brasileiros das
instituições de ensino referidas. (CAPES, Ficha de Avaliação, 1983, apud PROCESSO Nº
3602/84, fl. 233).

O parecer da consultora Ramilda Colares sobre CMEPB, para além de favorável, foi
também elogioso, ressaltando o estabelecimento de “relações intrainstituições” de “altíssimo
nível”, definindo os projetos de pesquisa desenvolvidos no programa como “muito bem
definidos e caracterizados” e de “grande relevância para a área de conhecimento a que se
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destina o curso” (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 227 e 231). Ao avaliar as dissertações,
afirmou serem as mesmas “de muito boa qualidade, existindo, pelo menos cinco de excelente
qualidade” (dentre as 24 que o programa informou). No que tange ao corpo docente, ressaltou
seu nível de “excelência”. E ao tratar da estrutura do curso como um todo enfatizou, ao final
do parecer, “sua excelente estrutura não só a nível físico, mas também a nível acadêmico”
(CAPES, Ficha de Avaliação, 1983 apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 231 e 234).
Cerca de um ano após o parecer de Ramilda Colares Moraes e da Comissão de
Consultores Científicos da CAPES ter conferido conceito B ao Mestrado em EPB da UERJ,
nova avaliação foi feita pela CAPES, desta vez, por outros consultores e dentro da área de
Ciências Sociais181. Não somente o curso ficou Sem Conceito/SC, como foi sumariamente
depreciado pela Comissão de Consultores que o avaliou.
A referida avaliação foi realizada entre os dias 07 e 10 de outubro de 1985, tomou como
período de referência o ano de 1984 e contou com a seguinte Comissão de Consultores
Científicos para a Área de Ciências Sociais da CAPES: a presidente Vilma de Mendonça
Figueiredo (UnB), Antônio Carlos Nogueira (UFFRJ), Francisco Iglesias (UFMG), Gabriel
Cohn (USP), Sérgio Micelli Pessoa de Barros (FGV/SP) e Klaas Axel Anton Wessel
Woortmann (UnB), (CAPES, Ficha de Avaliação, 1984, apud PROCESSO Nº 3602/84, fl.
235).
Os Consultores da CAPES iniciam seu parecer esclarecendo que “o programa de EPB
da UERJ apresenta à CAPES os resultados das reformulações adotadas para alcançar o
credenciamento no CFE”. A despeito das reformulações informadas, o curso recebeu parecer
desfavorável da Comissão, que começou abordando a escolha de sua área de concentração,
Desenvolvimento Social no Brasil, e o motivo pelo qual o Curso de Mestrado em EPB estaria
sendo avaliado por uma Comissão de Ciências Sociais:
Dado o núcleo temático proposto pelo programa, que é ‘Desenvolvimento Social no Brasil’, e
sua natureza interdisciplinar, sua avaliação cabe à Comissão de Ciências Sociais da CAPES.
(CAPES, Ficha de Avaliação, 1984, apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 242).

Ao contrário da Comissão anterior, a Comissão de Ciências Sociais afirma que a
documentação apresentada pelo Curso revela um “descompasso decisivo” entre “a área
central proposta pelo programa e a composição do seu corpo docente”. E esclarecem:

181

O resultado desta avaliação foi comunicado ao Sub-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ, Gerson Cotta Pereira,
por meio de ofício do Coordenador do Comitê de Acompanhamento e Avaliação/CAA da CAPES, Ricardo Chaves de
Rezende Martins, no dia 06 de novembro de 1985.
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Não é admissível, para fins de realização da pesquisa científica e do ensino acadêmico em
nível de pós-graduação nessa área, que a formação teórica e em pesquisa dos estudantes seja
entregue a um corpo docente constituído por especialistas em Filosofia (2), Direito,
Comunicação, Educação, Nutrição, Economia (2), Política, Farmácia, (2) e Psicologia, sem a
presença de um único sociólogo e de um único antropólogo de excelente qualificação, sem
falar em historiadores e outros especialistas afins. Admitir isso implica o risco de se conceber
a formação nessa área, de per si difusa, denominada ‘Estudo de Problemas Brasileiros’ (na
qual, obviamente, cabe qualquer ‘problema brasileiro’ e que por isso desafia a especialização
em qualquer nível, apenas admitindo a área temática ‘Brasil’) mais como exercício
doutrinário (como se vê pelos resumos de pesquisas apresentados) do que como habilitação
sistemática para a análise científica avançada como fundamento para a docência de alto nível.
(CAPES, Ficha de Avaliação, 1984, apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 242).

A Comissão prossegue em sua avaliação afirmando que o Estudo de Problemas
Brasileiros “é um domínio substantivo, não analítico” e que, precisamente por isso, para
enfrentá-lo sob a perspectiva do “desenvolvimento social”, seria preciso considerá-lo dentro
da grande área das Ciências Sociais. Aí reside o problema para o qual os consultores
ofereceram duas saídas possíveis para o Curso de Mestrado em EPB:
[...] ou define sua especificidade temática e analítica, ou mantém seu foco no
‘desenvolvimento social’. No segundo caso, compete-lhe reformular adequadamente seu
corpo docente e proceder às demais adaptações pertinentes para pleitear sua inclusão no
elenco de programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Tal como está, o programa não
define sua identidade fora das Ciências Sociais, nem se ajusta às exigências destas. Nestas
condições fica sem conceito... (CAPES, Ficha de Avaliação, 1984, apud PROCESSO Nº
3602/84, fl. 242, grifo meu).

A história do curso de Mestrado em EPB nos permite concluir que o curso não seguiu
por nenhum dos dois caminhos: nem definiu sua especificidade temática e analítica, nem
realizou as reformulações necessárias para pleitear sua inclusão entre os programas de PósGraduação em Ciências Sociais. Ao contrário, requisitou a criação de um Comitê MultiDisciplinar para a Área Específica de Problemas Brasileiros para avaliar seu Curso.
Veremos abaixo a “reação” da Coordenação de EPB à avaliação da Comissão de Ciências
Sociais e também a outras críticas feitas ao Curso pelo Conselho Superior de Ensino e
Pesquisa da UERJ, em 1986. Quanto a este Conselho, observaremos que seguiu a mesma
linha de argumentação da Comissão de Ciências Sociais e concluiu pelo arquivamento do
Processo nº 3602/84 da SR-2 e pela sustação de quaisquer medidas que implicassem o
prosseguimento das atividades do Curso de Mestrado em EPB na UERJ. Não obstante, o
Processo nº 3602/84 da SR-2 foi finalizado apenas em outubro de 1987 quando, curiosamente,
o reitor promulgou uma Deliberação do CSEP (nº 182/87) aprovando o Regulamento
Específico do CMEPB e reconhecendo sua reestruturação (organizada em 1984). Sobre este
parecer do CSEP, o parecer de aprovação do Regulamento Específico pela SR-2 e sobre as
respostas da Coordenação de EPB às avaliações e críticas recebidas, trataremos agora.
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7.3

Os pareceres da SR-2 e do CSEP, e as respostas da Coordenação de EPB

A Coordenação do Mestrado em EPB foi informada sobre a Avaliação da CAPES
(1985) logo após o parecer de seus consultores, tanto que ao preencher o Relatório Anual da
CAPES, em 30 de outubro de 1985, incluiu observações específicas sobre a recente avaliação
da Comissão de Ciências Sociais, solicitando a reavaliação do Curso e a formação de um
novo Comitê Multi-Disciplinar para a Área Específica de Problemas Brasileiros para realizar
esta avaliação.
O Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros com área de concentração em
‘Desenvolvimento Social’ vem encontrando problemas junto à CAPES para a sua avaliação
pois o último Comitê Consultor da CAPES de Ciências Sociais deixou o curso sem conceito
por não se julgar em condições de avaliá-lo. Reiteramos o pedido de constituição de um
Comitê Multi-Disciplinar para a Área Específica de Problemas Brasileiros. Anexamos cópia
do material já enviado à CAPES onde solicitamos em tempo hábil a reavaliação do Curso para
o ano de 1985. (CAPES, Relatório Anual, 1985, grifo meu).

Como justificativa para o requerimento de nova avaliação, a Coordenação aborda a
recente reestruturação do CMEPB, reiterando sua melhoria quantitativa e qualitativa, tomando
a iniciativa de avaliar o curso com conceito B.
Em comparação com os anos anteriores houve uma melhoria qualitativa e quantitativa do
Curso com ingresso de professores permanentes com título de doutor, acréscimo de novos
projetos de pesquisa e projetos em andamento de colaboração dos professores visitantes
brasileiros e previsto para o próximo ano da Alemanha e Estados Unidos da América do
Norte. À luz do exposto neste relatório a auto-avaliação é conceito B (bom). (CAPES,
Relatório Anual, 1985).

Passado dois meses do parecer da Comissão de Ciências Sociais da CAPES e parecendo
ignorar sua avaliação, o coordenador de EPB, Ediraldo Matos Silva, encaminhou ofício à
Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ solicitando o encaminhamento do
Processo nº 3602/84 para apreciação da Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação
deste órgão “com o objetivo de atender as normas vigentes para obtenção de credenciamento
junto a CAPES e ao Conselho Federal de Educação” (OFÍCIO Nº 473/CEPB/85 apud
PROCESSO Nº 3602/84). Em resposta a este ofício, em 09/01/86, a conselheira e relatora da
Comissão da SR-2, Cylene Castellões Gallart, requisita um pronunciamento da Coordenação
de EPB sobre as sugestões dadas anteriormente pela SR-2. Tão logo essas recomendações
fossem atendidas, o processo seria apreciado.
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Um mês depois, em 19 de fevereiro de 1986, a coordenadora adjunta da pós-graduação
em EPB, Creusa Capalbo, escreve extensa carta de próprio punho ao coordenador de EPB,
Ediraldo Matos Silva, com vistas a responder à professora Cylene Gallart. Após explicitar
todas as mudanças realizadas no projeto de reformulação do CMEPB, em atenção à
“modificações sugeridas, propostas e exigidas pela SR-2”, Capalbo considera que “o pedido
da ilustre relatora do processo na Comissão Permanente de Pesquisa e Pós-Graduação,
professora Cylene Castellões Gallart foi igualmente atendido” (apud PROCESSO Nº 3602/84,
fl. 262).
Ao longo de sua carta, Creusa Capalbo responde a todas as recomendações apontadas
pela Assessora da SR-2, ressalta as modificações feitas no projeto, retifica erros de grafia182 e
“estatísticos” que podem ter levantado dúvidas à Assessora, e justifica a duplicidade de
algumas informações. Capalbo inicia o documento informando que a CEPB já cuidou de
uniformizar as denominações do curso, de modo a evitar dúvidas quanto às competências dos
órgãos relativos ao programa de EPB; confirma a carga horária do curso de 1890 horas,
destacando as alterações realizadas: “exclusão do Seminário de Pesquisa não conferindo
créditos”, bem como a “exclusão dos seis créditos na defesa de dissertação”. Por outro lado,
inclui na grade de disciplina “Seminário de Orientação de Dissertação, conferindo seis
créditos, correspondendo a 270 horas de trabalhos efetivos” (apud PROCESSO Nº 3602/84,
fl. 247). Todas estas mudanças já teriam sido realizadas em 1985.
No que tange à falta de explicitação das perspectivas futuras do curso denunciada pela
SR-2, a coordenadora adjunta reitera que
[...] as perspectivas futuras do curso de mestrado em EPB são as de propiciar, crescentemente,
pessoal qualificado para atuar na área de estudo de problemas brasileiros, em questões
específicas atinentes ao desenvolvimento social no Brasil. (apud PROCESSO Nº 3602/84,
fl.248).

Quanto às questões relativas ao processo de seleção, Capalbo informa que “a seleção do
curso de Mestrado em EPB é semestral” (fl.257) e que “o Curso de Especialização em EPB
deixa de ser pré-requisito para o ingresso no Curso de Mestrado em EPB” conforme consta no
Processo nº 3617/85 já encaminhado à SR-2 (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 252).

182

Em certo momento da carta, Capalbo informa que onde se lê “vinculação à área de comunicação, leia-se vinculação à área
de concentração”, explicando ter sido essa “dúvida” da SR-2 um mero erro de grafia. Este exemplo foi citado apenas para
ilustrar que ao longo da análise do Processo nº 3602/84, às questões efetivamente importantes, ligadas à estrutura do curso,
somaram-se outras relacionadas menos ao conteúdo e mais a detalhes que poderiam passar despercebidos por um leitor
menos exigente ou mais “colaborativo”.
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A respeito das pesquisas concluídas pelos docentes do programa de pós-graduação em
EPB, cuja listagem a SR-2 informou não constar do projeto de reformulação do Mestrado,
Capalbo esclarece que
[...] não foram listadas as pesquisas docentes concluídas, pela simples razão de não ter
ocorrido tal fato, visto que todas estão em curso, conforme informações constantes dos
projetos de pesquisa dos professores encaminhados à SR-2. (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl.
253).

Ao tratar da disparidade nas informações enviadas para a CAPES e para a SR-2,
Capalbo reconheceu que os dados que constam no projeto de reformulação enviado à SR-2
não são os mesmos que constam no Relatório Anual da CAPES e isso se deve a um erro da
secretaria do curso ao fornecer as referidas informações estatísticas. Erro este que, na opinião
de Capalbo, deve ser “atenuado, pois convém relembrar que até há bem pouco tempo a
secretaria do curso de mestrado em EPB contava com um só funcionário para todo o trabalho,
percebendo por serviços prestados pelo CEPUERJ” (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 258).
Interessante pontuar que o documento que continha informações “erradas” não era o Relatório
Anual, mas a ficha de Avaliação que deveria reproduzir a estrutura do curso assumida em
1983 e não em 1984. Sobre isto Creusa Capalbo não emitiu resposta, sobretudo porque não
poderia tomar o “erro” como estatístico.
Em defesa do Curso de Mestrado em EPB, e consciente das críticas que recaíam sobre
ele, Creusa Capalbo enfatiza que o Curso de Mestrado em EPB não poder ser pensando fora
de sua “dinâmica história”, e que “as aventuras negativas e positivas” relativas à “atuação
passada do curso” devem servir para “corrigir os pontos negativos e reter e reativar aqueles
que foram positivos e relançá-los ao futuro próximo...” (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl.
249). A importância do curso de Mestrado em EPB não estaria, segundo a coordenadora
adjunta, restrita somente à formação de profissionais qualificados dentro da UERJ, mas no
fato desses profissionais terem sido responsáveis pela criação e desenvolvimento de cursos na
área de EPB, em outras universidades federais, estaduais e particulares, concluindo ter sido
esta realidade possibilitada pelo trabalho de qualidade promovido pelo Curso. Em suas
palavras, foi “graças a atuação dos alunos egressos do Mestrado [que] Cursos de
Especialização em EPB foram implementados nas Universidades Federais de Juiz de Fora, de
Santa Catarina e do Espírito Santo” (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 252). Nesse sentido,
refere-se ao Curso como
[...] a ‘célula mater’ no Brasil para formação de docentes e pesquisadores que atuam na área
de Estudo de Problemas Brasileiros em nossas Universidades. É assim que contamos com ex-
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alunos (o passado) que atualmente (no presente) atuam como professores e ou coordenadores
de EPB, e que levam para as suas Universidades o aprofundamento aqui obtido em nosso
curso de Mestrado, com vistas a melhorar e ou reestruturar (futuro) o ensino de EPB.
Destacam-se neste projeto e neste empreendimento reduplicador, os nossos ex-alunos hoje
trabalhando nas seguintes Universidades Federais, sem levar em conta outros que trabalham
em Universidades Particulares: de Santa Catarina, do Espírito Santo, do Ceará, do Rio de
Janeiro, da Fluminense, do Paraná e de Juiz de Fora. (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 250251).

Finalizando seu pronunciamento e reiterando a importância do credenciamento para o
Curso, Capalbo ratifica que o número de docentes de universidades federais e estaduais que se
“beneficiarão” do CMEPB tende a aumentar tão logo o curso seja credenciado pelo Conselho
Federal de Educação.
Em 12 de março de 1986, Cylene Castellões Gallart relata à Comissão Permanente de
Pós-Graduação e Pesquisa da SR-2 o Processo nº 3602/84 com as respectivas retificações –
incluindo a carta da professora Creusa Capalbo com as últimas revisões realizadas – e conclui
dando parecer favorável ao Projeto de Regulamento Específico do Curso de Mestrado em
EPB. No mês seguinte, em 04 de abril de 1986, o parecer da relatora foi aprovado pela
referida Comissão Permanente, tendo o mesmo sido relatado ao reitor da UERJ em 01 de
julho de 1986 e encaminhado para apreciação da conselheira do CSEP, Maria Terezinha do
Prado Valladares, em 03 de julho do mesmo ano.
O parecer da conselheira do CSEP sobre o curso de Mestrado em EPB da UERJ, datado
de 08 de agosto de 1986, mostrou-se bastante desfavorável ao Curso. Maria Terezinha do
Prado Valladares, desferiu duras críticas ao Curso de Mestrado e ao campo de Estudo de
Problemas Brasileiros, de modo geral, e não mediu esforços para apontar o caráter
autoritário, inespecífico, inconsistente e doutrinário do Estudo de Problemas Brasileiros.
Valladares inicia seu pronunciamento referindo-se ao EPB como um “corpo estranho”
que desde o momento em que foi “imposto” à UERJ, desenvolve com esta Universidade uma
“convivência incômoda”.
A Universidade, desde que se impôs o Estudo de Problemas Brasileiros, teve com ele uma
convivência bastante incômoda. Imposição autoritária de um período obscurantista, como fica
evidenciado no próprio Decreto-Lei nº 869/69, que o instituiu (...) e baixado pela Junta Militar
de então, jamais conseguiu passar, dentro da Universidade, de um corpo estranho, gerando
desperdícios e, em todo esse tempo, não demonstrando, academicamente, uma razão, mínima
que fosse, para a sua existência. (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 293).

A conselheira prossegue argumentando que a UERJ parece estar na contramão das
universidades brasileiras por abrigar um curso de Mestrado em Estudo de Problemas
Brasileiros. Isso porque a maioria das universidades existentes no Brasil, embora não pudesse
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negligenciar a legislação que as obrigava incluir em seu currículo o Estudo de Problemas
Brasileiros, criaram alternativas para, sem deixar de cumprir a lei, evitar que o ensino de EPB
ganhasse caráter sistemático. Diferentemente da UERJ, nenhuma das 35 universidades
federais que o país abriga, “sem contar, evidentemente, as faculdades estaduais e as
particulares com desempenho significativo [...], chegou a imaginar a implementação de curso
de mestrado” em EPB. Nem mesmo aquelas instituições citadas em carta por Creusa Capalbo,
que desenvolveram curso de Especialização em EPB: as Universidades de Juiz de Fora, Santa
Catarina e Espírito Santo. Nas palavras da conselheira,
A própria Escola Superior de Guerra teve um curso de Mestrado em EPB, que funcionou em
1973, e ele não mereceu, nem mesmo, o apoio do EMFA183 para a sua homologação, tendo
morrido no segundo ano de vida. Coincidentemente, o oficial-general que defendia a
existência daquele curso na ESG, rejeitado pelo EMFA, foi o mesmo que teve a iniciativa de
implantar, logo depois, o curso de especialização em EPB na UERJ. (apud PROCESSO Nº
3602/84, fl. 293).

Nesta linha, Valladares denuncia o caráter ideológico do EPB e decreta o seu fim em
razão de sua falta de fundamentação teórica, científica e metodológica.
O Estudo de Problemas Brasileiros surge claramente como instrumento de uma ideologia.
Não parece constituir nem mesmo uma disciplina. Carente de fundamentação teóricocientífica, reconhecido como atividade complementar pelo próprio decreto que o criou, está
condenado – e isso mais uma vez fica evidenciado no projeto em pauta – ao estigma da
fragmentação de matérias com estatutos teóricos e metodológicos definidos. Não lhe resta,
senão, invadir campos científicos estruturados, entre os quais o da Educação, Sociologia,
História, Ciência Política, Economia, Geografia [...] e atropelar áreas do conhecimento
definidas e reconhecidas, na própria UERJ. (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 294).

Nesse sentido, reitera a informação presente no Processo nº 3602/84 da SR-2, de que EPB não
consta entre as áreas de conhecimento ou especialidades classificadas pela CAPES, CNPq,
FINEP, dentre outras instituições184, ratificando a indefinição do Estudo de Problemas
Brasileiros. O Estudo de Problemas Brasileiros, como o próprio Decreto-Lei nº 869/69 se
referiu a ele, trata-se antes de uma “‘doutrina’, a ser implementada e articulada com as

183

A sigla EMFA refere-se ao Estado-Maior das Forças Armadas, órgão ao qual a Escola Superior de Guerra está
subordinada. Quanto à afirmação da conselheira, reitera-se que não foram encontrados documentos na UERJ ou na ESG que
atestassem o desenvolvimento do Curso de Mestrado em EPB, na Escola Superior de Guerra, como aponta Valladares. Foram
encontrados documentos, no entanto, que comprovaram a existência de um projeto de curso idealizado na ESG em 1973 e
credenciado pelo CFE em 1974.
184

“A classificação das Áreas do Conhecimento tem finalidade eminentemente prática, objetivando proporcionar aos órgãos
que atuam em ciência e tecnologia uma maneira ágil e funcional de agregar suas informações. A classificação permite,
primordialmente, sistematizar informações sobre o desenvolvimento científico e tecnológico, especialmente aquelas
concernentes a projetos de pesquisa e recursos humanos” (apud Tabela de Classificação das áreas do conhecimento anexada
junto ao PROCESSO Nº 3602/84, fl. 306).

309

‘autoridades civis e militares’”, do que uma disciplina acadêmica. É antes “uma atividade
vinculada ao poder”. A conselheira aponta ainda que no mesmo ano do referido Decreto-Lei,
o CFE aprovou Parecer, através do qual, o relator Clóvis Salgado ressaltou que a EMC e sua
forma no ensino superior, o EPB, deveria atuar como complemento, sem prejuízo de
quaisquer atividades culturais constantes do currículo. Por esse motivo, nas palavras do
próprio conselheiro do CFE, o exame dos temas ligados à EMC e ao Estudo de Problemas
Brasileiro “não constitui, portanto, objeto de preocupação sistemática [...]. A responsabilidade
de mantê-la e difundi-la é tarefa de todo corpo docente, sem especialização pré-determinada,
pois se trata de ensino ex-cathedra” (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 295, grifo da
conselheira). Por compartilhar de opinião semelhante, a de que o EPB não deve ser tomado
em caráter sistemático, especializado, o próprio Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da
UERJ aprovou, por unanimidade, em 11 de outubro de 1985, parecer do conselheiro do CSEP
Fernando Benvilacqua, demonstrando-se contrário ao aumento da carga horária de EPB na
UERJ e à própria permanência do EPB como matéria obrigatória. Nas palavras do
conselheiro:
Creio que o momento é o de a Universidade, por intermédio de suas direções e seus
colegiados superiores, dirigirem-se às autoridades governamentais solicitando a exclusão da
disciplina de EPB do rol de matérias obrigatórias, cabendo a coordenação da mesma a
organização e promoção de eventos culturais relacionados com o seu título – problemas
brasileiros. [...] Isto posto, concluo: não há porque aumentar a carga horária de disciplina que
deve perder seu cunho de obrigatoriedade. (PROCESSO Nº 2702/85 apud PROCESSO Nº
3602/84, fl. 296).

Com base no exposto anteriormente, Maria Terezinha do Prado Valladares é taxativa ao
afirmar que
EPB é uma atividade assistemática, uma doutrina, um discurso ideológico, com o seu feitio de
noção, e não de sistema conceitual, indefinido quanto ao método e opaco quanto a seu objeto,
mas transparente em sua finalidade: [...] elevá-lo a categoria de disciplina e curso, e mais do
que isso, a merecer a condição de pós-graduação stricto sensu. (apud PROCESSO Nº
3602/84, fl. 296, grifo da conselheira).

A conselheira pontua ainda que a área de Estudo de Problemas Brasileiros não consta
entre aquelas definidas pela legislação que define e regula os cursos de pós-graduação no
Brasil, sequer na condição de especialidade. Para aqueles que poderiam tomar como resposta
à sua dúvida o caráter interdisciplinar do CMEPB da UERJ, Valladares rechaça esta opção
afirmando que interdisciplinaridade “exige unidade de método”, sem o qual, “o que se
consegue, na verdade, é um agregado cumulativo de disciplinas, o que nos parece ocorrer no
caso presente...” (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 297). Valladares enfatiza seu
posicionamento citando o parecer da própria CAPES (de outubro de 1985), no qual a
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Comissão de Consultores Científicos da Área de Ciências Sociais externou posição bastante
semelhante à sua, no que diz respeito à inconsistência acadêmica e científica de uma pósgraduação em Estudo de Problemas Brasileiros no país.
Um ponto bastante discutido nos processos que foram abertos na SR-2 para analisar o
projeto de reformulação do curso de Mestrado em EPB foi a questão das pesquisas realizadas
– e já concluídas – por seu corpo docente. Sobre este ponto, a coordenadora adjunta da pósgraduação em EPB, Creusa Capalbo, foi categórica ao afirmar que não há relação das
principais pesquisas concluídas pelos docentes do programa no projeto porque todas elas
encontram-se em andamento. A esta justificativa, Valladares responde alegando que a falta de
pesquisas concluídas “contraria as determinações legais” para o campo da pós-graduação
stricto sensu. Para validar sua afirmação, cita um documento aprovado pelo CRUB (Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras) no qual recomenda-se que “não se deve iniciar
qualquer curso de pós-graduação sem que a instituição tenha atingido a indispensável massa
crítica docente e de pesquisa”185, o que parece ter ocorrido no caso do Mestrado em EPB da
UERJ (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 299).
Indo além do contra-senso representado pela existência de um curso de pós-graduação
stricto sensu que não conta com um corpo docente qualificado para produzir pesquisas e
“formar experts” na área em questão, Maria Teresinha do Prado Valladares situa o referido
curso dentro da UERJ, na tentativa de encontrar respostas para o fato desta universidade tê-lo
abrigado. Assim, argumenta que
A área de pós-graduação na UERJ, entre as várias dificuldades de nossa Universidade, é a
menos desenvolvida e carece de maior tradição quanto a uma ação eficaz e produtiva.
Acrescente-se que o próprio quadro docente da Universidade reflete essa carência.
Examinando-se, por exemplo, os dados relativos à qualificação docente (85/1), da SR-2 (em
30.08.85) observa-se o seguinte: num total de 1815 docentes, 21% são mestres, 3% doutores
e 6% livre-docentes, totalizando 30% o número de professores titulados, entre os quais,
somente 9% em nível de doutorado. Além da ínfima percentagem apontada, é de notar [...]
que trabalhos consistentes no campo da pesquisa, em número representativo, foram
verdadeiramente concluídos e merecem, efetivamente, o apoio da Universidade. (apud
PROCESSO Nº 3602/84, fl. 300).

Por tudo isso, conclui que tentar trazer a atividade complementar que é o Estudo de
Problemas Brasileiros
[...] para o centro da vida universitária, conferindo-lhe status de mestrado, quando atividades
acadêmicas e científicas da Universidade enfrentam dificuldades de toda ordem para o seu
bom desempenho, parece-nos colocar o carro adiante dos bois. [Sem contar que] o curso
pretendido onerará a Universidade, [uma vez que] demandará o pagamento de corpo docente,
atendimento de necessidades materiais, entre outras coisas, cujos recursos deveriam destinarse a áreas mais importantes da estrutura acadêmica. (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 300).
185

CRUB, X Aniversário, 1966-1976 – Pós-Graduação, p. 27 in Parecer CSEP in Processo nº 3602/84.
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Outro ponto questionado pela conselheira do CSEP diz respeito ao fato da CEPB
constar no projeto do curso de Mestrado como unidade executora do Curso. Sobre isto,
questiona sobre qual Resolução do CONSUN se baseia a CEPB para se auto-designar como
“Unidade Executora” dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB da UERJ, não sendo
ela um Centro Setorial. Sua indagação se fundamenta na Deliberação nº 117/85 do CSEP,
onde se lê que “os cursos de Mestrado [da UERJ] serão ministrados por intermédio dos
Centros Setoriais ou por órgãos especialmente instituídos pelo Conselho Universitário para o
cumprimento de tal finalidade”. (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 301).
O curso de Especialização também foi lembrado na análise de Valladares. A conselheira
realça que este curso foi aprovado pela Deliberação nº 25/77 do CSEP e que esta mesma
Deliberação, além de autorizar suas atividades no ano de 1977, “convalidou os estudos
realizados em 1976” e exigiu a apresentação de um “plano de trabalho para 1978, que deveria
ser apresentado até 31/12/77”. Até agosto de 1985 (data de apresentação deste Parecer),
nenhum documento relativo ao mencionado plano de trabalho foi encaminhado ou aprovado
pelo CSEP. No entanto, o curso não só continuou em andamento como um curso de Mestrado
em EPB começou a ser ministrado em 1979, mediante aprovação do mesmo Conselho
Superior de Ensino e Pesquisa (DELIBERAÇÃO Nº 43/79). Algo equivalente ocorreu com o
curso de Mestrado em EPB que, segundo a referida Deliberação, teria um prazo de até um ano
para apresentar um Regulamento Específico, o que, até a data em que Valladares relatava seu
parecer (06/08/86), não tinha ocorrido. Não obstante a falta de um Regulamento Específico
aprovado e reconhecido pelos órgãos competentes da universidade, lembra Valladares, o
Curso não hesitou em enviar relatórios anuais à CAPES e ao CNPq dando informações
detalhadas a estes órgãos de avaliação sobre o seu próprio desempenho. Além disso,
encaminhou à CAPES, sem o devido conhecimento da SR-2, pedido de credenciamento.
Estes fatos, conclui Valladares, são apenas alguns dos exemplos que elucidam “a dimensão
que adquiriu o curso de EPB, superpondo-se, inclusive, aos órgãos colegiados” da UERJ
(apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 301-302).
Não só o Mestrado em EPB adquiriu tal dimensão, mas a coordenação que o abrigava.
Nesse sentido, Maria Terezinha do Prado Valladares critica o que chama de “hipertrofia” da
Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros. Tomando como referência um
pronunciamento do Vice-Reitor186 da UERJ no CSEP, que dizia que “há na Universidade 51
departamentos e 2 Unidades Universitárias com menor número de professores do que a
186

O vice-reitor era o professor Ivo Barbieri.
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coordenação de EPB”, a conselheira julga injustificável a hipertrofia de uma coordenação cuja
disciplina oferecida – EPB – sequer “entra no cômputo da carga horária total a ser
integralizada pelo alunos” dos cursos de graduação da UERJ (apud PROCESSO Nº 3602/84,
302).
Ponto bastante discutido pela SR-2 e alvo de recomendações para revisão foi aquele
ligado à carga horária do curso de Mestrado que, segundo a SR-2 deveria ser diminuída. A
conselheira do CSEP, embora nem sequer problematize a distribuição dessa carga horária de
1890 horas pelas disciplinas do curso, lança mão de um argumento, no mínino, jocoso:
considerando que o ano letivo tem 180 dias e que o Curso de Mestrado pode ser realizado em,
no mínimo, dois períodos letivos, segundo a Resolução nº 5/84 do CFE, a conselheira conclui
que os alunos que realizassem o curso em dois semestres teriam “10h:30min por dia de
ensino-aprendizagem” (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 301).
No que respeita à disciplina de EPB – incluída nos currículos dos cursos de graduação
da UERJ em 1973, pela Deliberação nº 12, Valladares argumenta que o cenário político atual,
diferente do que permitiu a criação da disciplina de EPB e dos referidos cursos de pósgraduação em EPB da UERJ, é o de extinguir o Estudo de Problemas Brasileiros. E, neste
caso, não faria sentido a promoção de cursos de pós-graduação em EPB para formação de
docentes nesta área. Ademais, seria, no mínimo, sem sentido o credenciamento de um curso
de Mestrado em EPB que se propõe a “formar professores de algo de que se discute, em todo
o país, a extinção” (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 304).
A permanência e credenciamento de tal Curso implica assumir o risco de
[...] se criar um fato consumado, a gerar, futuramente, um problema social e existencial, de
professores que, iludidos, frequentariam um curso para habilitarem-se a coisa nenhuma. (apud
PROCESSO Nº 3602/84, fl. 305).

Sendo assim, a conselheira do CSEP, Maria Terezinha do Prado Valladares expressa seu
parecer favorável ao
[...] arquivamento do presente processo [nº 3602/84] e pela sustação de qualquer medida ou
providência para o prosseguimento do curso, de modo a evitar que continuem a ocorrer as
anomalias existentes. (PROCESSO Nº 3602/84, fl. 305).

Este parecer – assim como aquele dado pela Comissão de Ciências Sociais da CAPES
ao CMEPB – também não ficou sem resposta da Coordenação de EPB. Em 10 de setembro de
1986 o coordenador da CEPB, Ediraldo Matos Silva, encaminhou resposta ao então reitor,
Charley Fayal de Lyra, defendendo a importância do curso que o tornou Mestre em EPB. Para
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corroborar sua argumentação, apresentou uma carta elogiosa de Aquiles Côrtes Guimarães,
professor do Curso de Mestrado em EPB e membro do Conselho Deliberativo da CAPES,
sobre o CMEPB da UERJ.
De maneira econômica e pouco elaborada, Ediraldo Matos Silva responde às críticas
feitas pela Conselheira do CSEP, reiterando o “valor acadêmico do mestrado em EPB” e seu
parecer contrário à extinção dos cursos lato e stricto sensu em EPB, em funcionamento na
UERJ (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 328). O Coordenador de EPB lança mão do respeito
à “ordem democrática” para justificar a permanência do CMEPB. Argumenta que, uma vez
que a legislação vigente para o ensino superior determina a obrigatoriedade do ensino de EPB,
faz-se necessária “a formação de recursos humanos para sua qualificação específica” e
destaca ter sido este, precisamente, o motivo pelo qual o curso foi criado e vem sendo
desenvolvido na UERJ (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 328).
O professor refuta o argumento da falta de fundamentação teórico-metodológica do
curso, bem como o da baixa qualidade acadêmica de seu corpo docente associada à ausência
de pesquisas concluídas e qualifica como “falsa dialética” a maneira através da qual a
conselheira do CSEP avaliou o Curso. Segundo Ediraldo, não é
[...] cabível pensar-se um curso de pós-graduação que não tivesse preocupação com a questão
da fundamentação teórica, da metodologia da pesquisa mormente numa área que se requer
interdisciplinar... (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 328).

Quanto ao corpo docente do mestrado, acrescenta que
[...] apesar da natureza diversa de sua formação acadêmica, conseguiu organizar linhas de
pesquisa em que pelo seu objeto, método e conteúdo temático, agrupa estes especialistas num
trabalho conjunto e integrado. Como exigir de um grupo de pesquisadores a conclusão rápida
e apressada de uma pesquisa? Todos nós sabemos quanto tempo se leva, às vezes, para
descobrir algo, e como a previsão temporal precisa ser levada em consideração de modo
provável e não absoluto. (apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 328).

No mais, assevera que a pesquisa pode ser verificada mediante a publicação regular do corpo
docente, na forma de livros e artigos em revistas especializadas.
O coordenador de EPB faz menção ao parecer altamente elogioso do professor Aquiles
Côrtes Guimarães, citando o mesmo como prova inquestionável do valor acadêmico do
Mestrado em EPB. Quanto ao referido e elogioso parecer, Aquiles Côrtes Guimarães lembra
que o Curso de Mestrado já foi avaliado pela CAPES recebendo deste órgão conceito positivo
B e afirma que “carece de fundamento a tão propalada idéia de que EPB não pode ser objeto
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de curso de pós-graduação face ao caráter difuso da disciplina”. Para o professor, “o apego ao
nominalismo tem conduzido a disciplina ao status de algo que deve desaparecer rapidamente”
[...] e o “rótulo da disciplina EPB é o que menos importa”, devendo a sociedade brasileira
superar seus preconceitos em prol da “desalienação científica, cultural, política e econômica”
(apud PROCESSO Nº 3602/84, fl. 326).
Quanto ao fato de EPB não constar entres as áreas e sub-áreas de conhecimento na
classificação do CNPq, o professor alega que “o CNPq não é oráculo do saber e, portanto,
será a sua classificação sempre provisória, nada impedindo que no próximo ano ali esteja
figurada a disciplina”. Sobre o argumento de que EPB está na iminência de ter sua
obrigatoriedade extinta, Guimarães rebate:
[...] esse argumento não tem referencial de procedência. E ainda que tivesse, este seria situado
na esfera política e não acadêmica. Extinta a sigla de EPB, como circular um mínimo de
conhecimentos sobre a realidade brasileira entre a juventude brasileira? (apud PROCESSO Nº
3602/84, fl. 327).

Na esteira dessa preocupação Aquiles Cortes Guimarães reedita preocupações que
marcaram o período em que a disciplina de EPB foi criada, chamando a atenção para a
ameaça que os modelos estrangeiros tem representado à formação de nossa cultura. Frente a
esta ameaça de “perda de memória social” e “progressiva alienação” a que está exposta a
presente geração, EPB atuaria como um antídoto, um remédio para esses males. Por fim, o
professor esclarece ser este parecer expressão apenas de sua opinião – a de Conselheiro
Deliberativo da CAPES, ressalta – e garante que o curso de Mestrado em EPB só contribuirá
para elevar o conceito da universidade diante da CAPES (apud PROCESSO Nº 3602/84,
fl.327).
Dois anos após ter ficado sem conceito na CAPES, e cerca de um ano após ter recebido
parecer favorável da SR-2 e desfavorável do CSEP, o Curso de Mestrado em EPB da UERJ
teve, finalmente, seu Regulamento Específico aprovado por meio de Deliberação do CSEP (nº
182, de 19/10/87), e recebeu parecer de credenciamento do Conselho Federal de Educação
(PARECER Nº 1.102 de 02/12/87).
Não há informações, menções ou documentos tratando de nova avaliação do CMEPB
pelo Conselho Superior de Pesquisa da UERJ. No entanto, a aprovação do Regulamento
Específico187 e a promulgação da referida Deliberação pelo reitor indicam que: ou os
conselheiros do CSEP desconsideraram o parecer da conselheira Maria Terezinha do Prado
187

A aprovação do Regulamento Específico do Curso de Mestrado em EPB pôs fim ao Processo nº 3602/84 aberto na SubReitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ, em 24 setembro de 1984.
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Valladares e concederam parecer favorável ao CMEPB, ou o reitor (Charley Fayal de Lyra)
ignorou o parecer desfavorável do CSEP, ou o Processo nº 3602/84 foi novamente, e em um
outro momento, submetido ao CSEP, tendo recebido parecer favorável deste órgão. Quanto à
aprovação do credenciamento do Curso de Mestrado em EPB, pelo CFE, passaremos a tratar
agora.

7.4

O credenciamento pelo CFE e o fim da pós em EPB

Onze anos após terem sido iniciadas as atividades do Mestrado em EPB (em dois 02 de
dezembro de 1987), o Curso finalmente teve seu credenciamento aprovado, por unanimidade,
pelo Plenário do Conselho Federal de Educação. O Plenário acompanhou a decisão da
Câmara de Ensino Superior que, por sua vez, acompanhou o voto do Relator, o coronel Mauro
Costa Rodrigues. Os demais componentes da Câmara foram João Paulo do Valle Mendes,
como presidente; e o professor da UERJ, Arnaldo Nisker (PARECER Nº 1.102/87 do CFE).
Antes de passarmos à apreciação do parecer de credenciamento do CMEPB, teceremos
algumas observações sobre os conselheiros que o aprovaram, por julgar que a conformação
desta Câmara pode ter sido decisiva para aprovação do credenciamento.
O conselheiro do CFE Arnaldo Niskier foi também professor da UERJ, além de ter
ocupado vários cargos em seus órgãos superiores e mantido estreitas relações de colaboração
com o professor Wilson Choeri e os militares. Niskier participou com Choeri do Seminário de
Educação e Segurança na ECEME, que, como vimos em capítulos anteriores, marcou o início
das relações de colaboração estabelecidas entre autoridades da UERJ e militares. No início
dos anos 1970, quando a disciplina de EPB foi incluída nos cursos de graduação da UERJ,
Niskier esteve entre o grupo de conferencistas de EPB. Arnaldo Niskier foi também
presidente da ADUERJ (Associação dos Diplomados da UERJ) e tornou-se diretor de Centro
Setorial logo que os mesmos foram criados na UERJ (1971), além de ter feito parte do
Conselho Universitário e/ou do Conselho Superior de Pesquisa, no decorrer dos anos 70 e 80.
Em 1986 tornou-se membro do Conselho Federal de Educação, ao lado de dois antigos
parceiros na UERJ: o ex-reitor Caio Tácito (1976 a 1980) e o coronel Mauro Costa Rodrigues,
que foi coordenador geral do Projeto Rondon. Cabe lembrar que foi durante a vice-reitoria de
Caio Tácito que o ensino de EPB e a criação da CEPB foram aprovados na UERJ e, sob sua
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reitoria, que foram aprovados os cursos de Especialização e Mestrado em EPB. Niskier foi
membro do CFE de abril de 1986 até o ano de 1992.
O relator do Parecer de Credenciamento, Mauro Costa Rodrigues, foi uma figura
importante para o desenvolvimento do Projeto Rondon, tendo sido o criador dos dois
primeiros campus avançados do projeto, o de Boa Vista (RR) e o de Tefé (AM). Antes de
coordenar o PR, o coronel servia ao Ministério do Exército. Mauro Costa Rodrigues tornou-se
membro do CFE em junho de 1982, ficando no Conselho até 1988.
O professor João Paulo do Valle Mendes era o mais antigo dos membros do Conselho
Federal de Educação, tendo participado deste Conselho por distintos mandatos, nos anos 1970
e 1980. O professor era membro do CFE quando, em 1974, o Curso de Mestrado em EPB foi
credenciado. Seu último ano como membro do CFE foi o de 1987, quando o Mestrado em
EPB da UERJ recebeu parecer favorável ao seu credenciamento no CFE188.
O que se observa ao longo do Parecer nº 1.102 (02/12/87) é um relato bastante próximo
àquele realizado pela Comissão de Consultores Científicos da CAPES, em 1984, quando o
curso recebeu conceito B. Críticas como as realizadas pelos Consultores Científicos para a
Área de Ciências Sociais da CAPES, em 1985, que deixaram o curso de Mestrado em EPB
sem conceito, não foram observadas em nenhum momento no Parecer nº 1.102/87.
O material analisado pelos conselheiros do CFE deu entrada neste órgão em outubro de
1984, após recomendação da CAPES, sem o conhecimento da Sub-Reitoria de Pós-Graduação
e Pesquisa da UERJ, e a despeito do CMEPB ter um Regulamento Específico aprovado por
esta Sub-Reitoria e pelo CSEP. Em agosto de 1985, no entanto, após a CAPES ter informado
à SR-2 sobre o encaminhamento do Pedido de Credenciamento do Mestrado ao CFE, “a
universidade” solicitou a este Conselho a interrupção de seu relato. Dois anos mais tarde, em
23 de outubro de 1987 – quando o Regulamento Específico e a reestruturação do CMEPB
foram aprovados na UERJ, foi reencaminhado material para análise do Conselho Federal de
Educação, pelo Ofício 431-GR/87189. Apesar de receber material contendo o novo
Regulamento do Curso e a Deliberação nº 182/87 (que aprovou sua reestruturação e transferiu
suas atividades para o ISEBI), a avaliação do relator recaiu, curiosamente, sobre as atividades
do curso até o ano de 1984, endossando, em verdade, o parecer da CAPES deste ano.

188

As informações sobre os mandatos dos referidos professores no Conselho Federal de Educação foram acessadas por meio
de contato com Vitória Dione Carvalho Pereira, documentarista do Conselho Nacional de Educação. O acesso digitalizado
aos Pareceres de credenciamento do Mestrado em EPB da ESG e da UERJ, contendo a relação de conselheiros do CFE, à
época, também foram acessados por meio da documentarista.
189

Ofício do Gabinete da Reitoria.
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Ao mesmo tempo em que Mauro Costa Rodrigues “reapresenta” o parecer de 1984 e
“acompanha o ponto de vista manifestado pela CAPES e pela Comissão Verificadora” deste
órgão em 1984, o relator, tecnicamente, dá seu parecer sobre um projeto de curso modificado
em 1987. Uma contradição verificada na análise deste parecer diz respeito à confusão de
informações presentes no mesmo. Há na descrição do curso analisado uma mistura de
informações atuais – aprovadas pela Deliberação nº 182/87 – com outras que tinham sentido
em 1984, mas que perderam sua validade com a aprovação da referida deliberação. A única
menção feita pelo relator sobre o conteúdo dessas “informações complementares” que o CFE
recebeu da UERJ em 1987, e que teria motivado a interrupção da avaliação dois anos antes,
foi:
Ao reapresentar o processo para prosseguimento de sua análise neste Colegiado, em 23 de
outubro de 1987, a UERJ, além da comunicação da aprovação do ‘Regulamento Específico do
Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros’ pelo seu Conselho Superior de
Ensino e Pesquisa, fez juntada da cópia aprovada desse regulamento a indicação de mais três
professores para o curso, com as respectivas documentações comprobatórias de suas
qualificações. Os três são Doutores e trabalharão no regime de 24 horas semanais (PARECER
Nº 1.102/87 do CFE).

A análise do Parecer de Credenciamento do Mestrado em EPB abre possibilidade para
alguns questionamentos: por que um Parecer dado em 1987, com base em informações já
atualizadas pela universidade – o que inclui o Regulamento Específico do Curso – está
considerando dados de 1984, como o número de alunos e dissertações defendidas, para
avaliação? Por que algumas informações foram atualizadas e outras não? Por que questões
ditas fundamentais para a qualidade do curso, recomendadas para revisão pela SR-2 e
alteradas no Regulamento Específico, aparecem inalteradas no parecer nº 1.102/87 do CFE e
sem causar nenhum estranhamento ou impacto na avaliação do relator? Com base no que foi
apresentado em capítulos anteriores, pode-se argumentar que não houve variação expressiva
na estrutura no CMEPB entre 1984 e 1987 e/ou os pontos que sofreram modificações no
projeto não eram determinantes para credenciamento do curso, como informava a SR-2. Além
disso, a análise do parecer do relator Mauro Costa Rodrigues sugere que sua avaliação foi
apenas uma atualização do parecer dado em 1984 pela CAPES.
Consta no Parecer nº 1.102/87 que “o curso iniciou seu funcionamento experimental em
1979, sendo profundamente reestruturado em 1983, quando passou a se concentrar em uma só
áreaa do ‘Desenvolvimento Social no Brasil’”. Vimos anteriormente que a reestruturação do
curso ocorreu em 1984. Esta informação, equivocada, encaminhada à CAPES em 1984, foi
também repassada ao CFE em 1987.
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Todos os dados presentes no relatório, relativos ao corpo discente – número de alunos
matriculados, elaborando dissertação, questões relativas ao corpo docente, suas linhas de
pesquisa, publicação e produção científica – dizem respeito ao ano de 1984. Como não
poderia deixar de ser, o parecer a este respeito foi o mesmo de 1984:
Há adequação entre o número de professores em relação ao número de alunos e disciplinas
oferecidas.
A estrutura curricular atual é boa, e está neste ano sendo realizada com regularidade. Há
adequação e coerência das disciplinas com a área de concentração e com as pesquisas e
publicações de seu corpo docente, bem como da produção acadêmica do corpo discente.
As dissertações são de boa qualidade, existindo pelo menos cinco de excelente qualidade.
(PARECER Nº 1.102/87 do CFE).

O parecer do relator Mauro Costa Rodrigues informa que “as instalações disponíveis são
amplas e adequadas às necessidades do curso, contando com recursos audiovisuais da mais
alta tecnologia para apoio ao ensino”. Além disso, o curso conta com “acervo bibliográfico
específico para as disciplinas desenvolvidas...” em biblioteca contendo 2.538 títulos, podendo
usufruir ainda da “biblioteca da Escola Superior de Guerra, colocada à disposição do curso de
Mestrado de 2º a 5º feira para consulta e empréstimo, contando com mais de 20.000 títulos”
(PARECER Nº 1.102/87 do CFE).
Quanto à situação financeira do curso, Rodrigues informa que o mesmo “é autofinanciado, apresentando um saldo expressivo, que tem sido reaplicado no próprio programa,
em aquisições de periódicos e/ou de livros”; não havendo, “qualquer dependência de projetos
financiados com recursos provenientes de órgãos externos, assumindo a UERJ integralmente
com seu ônus” (PARECER Nº 1.102/87 do CFE).
Ao acompanhar o ponto de vista expresso no parecer dado ao curso, pelo CFE, em
1984, o relator reitera a reformulação por que passou o curso em 1983, o que denota
“progresso em relação aos anos anteriores”; ressalta o fato de o curso ser a única experiência
stricto sensu na área de EPB, no Brasil; e esclarece que “a própria área de concentração
escolhida [Desenvolvimento Social no Brasil], pela sua importância e oportunidade,
recomenda seu credenciamento”.
Tendo em vista o exposto, em 01 de dezembro de 1987, o relator Mauro Costa
Rodrigues vota
[...] pelo credenciamento do curso de pós-graduação, em nível de Mestrado, em Estudo de
Problemas Brasileiros, com área de concentração em ‘Desenvolvimento Social do Brasil’,
ministrado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pelo prazo de 5 anos a contar desta
data. Os efeitos deste credenciamento retroagem ao início do acompanhamento pela CAPES
(PARECER Nº 1.102/87, p. 246-247).
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Os conselheiros Arnaldo Niskier e João Paulo do Valle Mendes acompanharam o
parecer do relator e em 02 de dezembro, “o Plenário do Conselho aprovou, por unanimidade,
a conclusão da Câmara” (PARECER Nº 1.102/87 do CFE).
Iniciamos este capítulo afirmando que, desde sua criação, o curso de Mestrado em EPB
demonstra interesse em ser credenciado pelo Conselho Federal de Educação. Ter recebido
parecer de credenciamento em dezembro de 1987, no entanto, parece irônico. Isso porque
quando o curso de Mestrado em Estudo Problemas Brasileiros foi credenciado, já não mais
existiam as bases que deram sustentação a ele, ao longo de uma década de atividades. O
parecer desfavorável dado pelo CSEP ao Curso em 1986, recusando a aprovação de seu
Regulamento Específico, indica isso.
Em janeiro de 1988, um mês após o CMEPB ter sido credenciado pelo CFE, tomou
posse na UERJ um novo reitor – Ivo Barbieri. Logo que tomou posse, Barbieri demonstrou
que sua gestão se distanciaria das anteriores, sobretudo no que diz respeito à afinidade com as
redes de colaboração estabelecidas até então na universidade. Como uma de suas primeiras
providências tratou de cancelar “todas as nomeações e atos de repercussão orçamentária,
assinados em novembro de 1987”, dentre as quais, encontrava-se “o Ato Executivo nº 1.593,
que aprovou o quadro técnico-administrativo do ISEBI” (RAMADON, 2006). Ivo Barbeiri
também não incluiu o nome de Ediraldo Matos Silva entre os diretores de unidades nomeados
por ele em fevereiro de 1988. Em agosto de 1988 demonstrou coerência com o momento de
transformações políticas e sociais que o país vinha enfrentando. Com sua intenção de
reformular o perfil acadêmico da UERJ criou, através do Ato Executivo nº 1.628/88, “uma
Comissão Acadêmica de Análise Institucional, integrada por professores e pesquisadores da
UERJ e de outras instituições” (UERJ, 1989). A comissão que contou com professores como
Aspásia Camargo, Jader Benuzzi Martins, Luiz Antônio Cunha e Simon Schwartzman
apresentou, em fevereiro de 1989, um relatório diagnosticando os maiores problemas e
potencialidades da Instituição. Como problemas, foram elencados todos aqueles que, segundo
esta tese, foram determinantes para a UERJ ter desenvolvido forte rede de relações de
colaboração com os militares e recebido a única experiência de pós-graduação stricto sensu
em EPB do Brasil: o fato de ter se constituído como uma instituição heterogênea, desigual, a
partir da aglutinação de unidades isoladas e descomprometidas com a construção da
autonomia acadêmica da universidade; a falta de incentivo às atividades de pesquisa e pósgraduação; e a falta de um política para a carreira docente que exigisse a contratação por meio
de concurso público.
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Antes, no entanto, da apresentação do relatório da Comissão Acadêmica, Barbieri pôs
fim à abertura de vagas para os cursos de Especialização e Mestrado em EPB e ao próprio
Instituto que os executava. Os cursos de pós-graduação deixaram de oferecer vagas no
primeiro semestre de 1988 e o ISEBI teve suas atividades finalizadas em 06 de setembro de
1988, quando o reitor promulgou a Resolução nº 545/88 do CSEP.
Terminada a avaliação da Comissão de Análise Institucional, em fevereiro de 1989, uma
das conclusões a que chegou a Comissão foi a de que a UERJ não vinha
[...] acompanhando as principais universidades públicas brasileiras na criação de programas
de pesquisa e de pós-graduação nas últimas décadas, situação que se reflete na qualidade de
seu ensino em quase todas as áreas... (UERJ, 1989).

O curso de Mestrado em EPB, embora tivesse recebido conceito B da CAPES e
contado, inclusive, com aprovação do credenciamento pelo Conselho Federal de Educação,
reunia muito do que a UERJ e sua nova gestão gostariam de deixar para trás: a colaboração
com os militares, a reformulação desse aparelhamento a partir de um viés partidário, o acesso
facilitado ao corpo docente sem exigência de concurso público ou atenção a planos de carreira
docente, além da indefinição de um projeto acadêmico e de linhas de pesquisa condizentes
com o curso que, por sua vez, já denotava que uma das menores preocupações da pósgraduação em EPB da UERJ referia-se efetivamente ao fomento à atividade criadora de
pesquisa e à produção de conhecimento científico.
Assim como o regime dos militares, o Estudo de Problemas Brasileiros, na graduação e
na pós-graduação, foi deixado para trás, o primeiro em nome das liberdades democráticas, o
segundo em nome da autonomia universitária e da autonomia do próprio campo educacional.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta tese nos dedicamos a mapear os elementos envolvidos no processo de
translação de um projeto de socialização política e reprodução ideológica de uma instituição
militar – a ESG – para uma universidade pública – a UERJ. Vimos que esse processo
transcorreu durante o período concebido com sendo o de transição política para a democracia
que envolveu forte e extensa rede de relações colaborativas entre civis e militares. Apesar de
não orientarem suas ações e decisões pelo mesmo sentido, civis e militares convergiram para
um mesmo projeto, no caso a construção de um bem estruturado programa de pós-graduação
em Estudo de Problemas Brasileiros na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Idealizado
e coordenado por militares esguianos – de formação e/ou afinidade ideológica – a
Coordenação de EPB e seus respectivos cursos de pós-graduação mantiveram-se em atividade
por mais de 10 anos, a despeito das resistências existentes ao ensino de EPB na graduação e
na pós-graduação e à presença de militares na universidade.
O objeto deste estudo consistiu justamente em compreender e reconstruir os elementos e
as bases de sustentação que ensejaram o desenvolvimento, na UERJ, de um programa de pósgraduação muito semelhante a um projeto de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros
idealizado na Escola Superior de Guerra, também sob a coordenação do general João Bina
Machado, então comandante da Escola. No início da pesquisa colocaram-se algumas questões
basilares para a realização deste trabalho: primeiro, a que respondeu a criação de cursos de
pós-graduação lato e stricto sensu em EPB em um período de transição para democracia?
Segundo, por que um projeto de Mestrado em EPB idealizado na ESG e, inclusive,
credenciado pelo Conselho Federal de Educação, acabou não se desenvolvendo nesta Escola,
mas sim em uma universidade pública? E por fim, por que a UERJ – e não outra universidade
– teria recebido tal projeto de socialização política e reprodução ideológica? Para responder a
essas perguntas e contemplar neste trabalho o extenso material pesquisado, organizamos a
tese em sete capítulos que, juntos nos permitiram chegar a uma linha de interpretação.
Dedicamos o primeiro capítulo a situar socio-historicamente o Estudo de Problemas
Brasileiros no Brasil, sobretudo, dentro da legislação educacional. Notamos que a disciplina
de EPB surgiu como uma forma da Educação Moral e Cívica, a ser trabalhada no ensino
superior, no auge do regime militar, em 1969; que ambas as disciplinas desenvolviam
conteúdos prenhes da tradição católica e da Doutrina de Segurança Nacional criada na ESG;
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que se tornaram estratégicas, durante o regime, para socializar valores, ideias e tradições tidas
como fundamentais para incitar o desenvolvimento da moral (cristã), do amor à pátria e à
família, e para formar o cidadão ordeiro, que não colocasse em risco a segurança e o
desenvolvimento do país. Vimos que a instrumentalização da moral e/ou do civismo através
do processo educacional não é novidade no sistema educacional brasileiro. No entanto,
destacamos que a Educação Moral e Cívica, sob a forma de EPB, foi criação do regime
militar, tendo ocupado lugar e função especiais para o regime. Isso se deveu a dois “inimigos
socialmente construídos” pelos militares: o comunismo e o movimento estudantil. A ameaça
comunista, real e virtual, associada à crescente organização de movimentos estudantis
constituíram-se como álibis perfeitos para justificar a repressão durante o regime, as reformas
na legislação educacional – o que incluiu a normatização da EMC como disciplina e prática
educativa obrigatórias em todos os níveis de ensino – e a própria dimensão que ocupou a
Doutrina de Segurança Nacional no país. Para além de funcionar como o elo que faltava para
unir civis e militares em torno de um mesmo projeto de Nação, e de permitir a autonomização
do campo militar, a DSN, contribuiu também para tornar mais fácil a projeção deste campo
sobre outros mais fracos, como o educacional, por exemplo. Por conseguir disseminar os
valores, projetos e as ideias que sistematizou, para além do campo militar, a DSN se mostrou
decisiva para garantir – ou buscar – a reprodução das relações de dominação civil-militares
responsáveis, inclusive, pelo consenso social em torno do golpe de 64.
Detectada a ameaça – o comunismo, a ideologia malsã – e os elementos que precisavam
ser protegidos do “perigo vermelho” – a juventude brasileira – tornou-se premente a criação
de instrumentos capazes de enfrentar o inimigo. O Estudo de Problemas Brasileiros teria
surgido precisamente dentro de tal contexto de guerra permanente, revolucionária e
psicológica contra o comunismo. Estando os valores que deveriam ser disseminados, e o
projeto de Nação que deveria ser desenvolvido para o alcance do desenvolvimento e da
Segurança Nacionais gravados na Doutrina de Segurança Nacional, esta serviu como base
para a construção do programa do Estudo de Problemas Brasileiros (na graduação e pósgraduação).
A partir de 1969 todas as instituições de ensino superior passaram a ministrar a
disciplina de EPB. Imposta autoritariamente no currículo, era apresentada como fundamental
para a formação do cidadão brasileiro apto a usufruir, com responsabilidade, de suas
liberdades democráticas. Tão logo a legislação educacional determinou e estabeleceu o
programa para a disciplina, a UERJ começou a ministrar o Estudo de Problemas Brasileiros
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para todos os alunos de seus cursos de graduação. A UERJ se diferenciou de todas as outras
universidades Brasil afora, porque, além de ministrar a disciplina de EPB – o que era
obrigatório à época – e de ter desenvolvido um curso de pós-graduação lato sensu na área – o
que também foi feito por outras instituições como a UFRJ, por exemplo –, abrigou a única
experiência de pós-graduação stricto sensu em EPB desenvolvida no Brasil. Diante dessa
constatação, concluímos ser importante para o trabalho apresentar a instituição que não
apenas cumpriu sem resistência as determinações para o ensino de EPB na graduação, mas
recebeu uma Coordenação de EPB, dois cursos de pós-graduação na área e um grupo de
militares da ESG para coordená-los e para integrar seu corpo docente.
Com isso, elaboramos o segundo capítulo da tese, no qual procuramos apresentar a
estrutura da UERJ, suas origens e história de formação, além de alguns dos
agentes/autoridades envolvidos com seu desenvolvimento. Remontar à história de formação
da UERJ nos permitiu atentar para a tradição pragmatista e utilitarista que universidade
alimentou até, pelo menos o final dos anos 80. Em outras palavras, concluímos que, desde sua
criação, as ações da universidade estiveram voltadas para sua centralização geográfica e
administrativa, tendo o resultado desse esforço se materializado na construção do Campus da
UERJ, no Maracanã, em 1976. Até pelo menos o final dos anos 80 eram fracos os interesses
da instituição para com as questões acadêmicas: poucos foram os projetos acadêmicos
desenvolvidos e baixos eram a qualificação profissional e o incentivo à categoria docente para
que esta pudesse investir em algo mais do que a mera reprodução de conhecimento. Vimos no
segundo capítulo que, em busca de centralizar sua máquina política e administrativa, e
também em atenção à Lei nº 5540/68 (que reformou a estrutura das universidades brasileiras),
a universidade foi reestruturada e, dentre as mudanças apresentadas, criou cinco sub-reitorias,
três das quais em funcionamento na atualidade. Ao tratarmos da história de formação, das
funções e dos agentes responsáveis pela direção dessas sub-reitorias, situamos o ensino de
EPB dentro da estrutura da universidade e despertamos para as autoridades universitárias que
cuidaram de sua coordenação, com destaque para o professor Wilson Choeri que foi nomeado
o primeiro coordenador geral de EPB, na UERJ.
A par dos antecedentes do Estudo de Problemas Brasileiros, de sua fundamentação
doutrinária, das ameaças a que respondeu sua criação e cientes da história de formação da
UERJ, de sua tradição e estrutura, passamos ao terceiro capítulo onde cuidamos de reconstruir
a trajetória do ensino de EPB na universidade. Iniciado em 1971, sob a forma de conferências
e a execução heterogênea dos Centros Setoriais, seu ensino foi centralizado em 1973 quando
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ganhou um coordenador próprio, o professor e Sub-Reitor Wilson Choeri. Mostramos ao
longo do capítulo que os programas da disciplina adotados na UERJ mostraram-se em total
conformidade com as determinações do CFE para o campo da EMC e, após 1975, muito afim
à estrutura do Curso Superior de Guerra. Vimos que essa mudança se deveu à ida para a
UERJ de um ex-comandante da Escola Superior de Guerra que passou a coordenar o ensino
de EPB, tão logo criou na universidade a Coordenação de EPB – a convite do reitor Oscar
Tenório e sob indicação do amigo e colaborador Wilson Choeri.
A reestruturação da disciplina de EPB, tornando-a mais claramente informada pela DSN
e o Curso Superior de Guerra, foi apenas um sinal do que viria a ser desenvolvido na CEPB
pelo general João Bina Machado, em conjunto com outros esguianos, e anuência dos órgãos
superiores da UERJ.
Justamente em um período de transição para a democracia, iniciado a partir da segunda
metade da década de 1970, foi criada na UERJ a Coordenação de EPB, que pouco tempo
depois de criada recebeu dois cursos de pós-graduação em EPB, primeiro a Especialização,
um ano mais tarde, o Mestrado em EPB. A análise da documentação relativa à pós-graduação
em EPB da UERJ nos levou até outro projeto de Mestrado em EPB que, segundo a própria
CEPB, teria servido de base para o desenvolvimento dos cursos que a UERJ desenvolveu
nessa área: o curso de Mestrado em EPB da ESG. Idealizado na Escola em 1973 e
credenciado pelo Conselho Federal de Educação no ano seguinte, o projeto não chegou a ser
desenvolvido. Não na ESG. Um mês antes de seu credenciamento João Bina Machado deixou
a Escola Superior de Guerra por ter atingido o limite de idade para permanência nas Forças
Armadas. Pouco depois foi convidado para criar a Coordenação de EPB.
Argumentou-se neste estudo que o não desenvolvimento, na ESG, do Curso de
Mestrado em EPB idealizado na Escola, liga-se à saída do general Bina Machado da
instituição, em 1974. Ou não interessava à nova direção da Escola o desenvolvimento de tal
projeto e/ou o próprio projeto já teria sido criado para ser desenvolvido fora da ESG, em meio
civil. O desenvolvimento desta pesquisa, no entanto, deslocou o foco dos motivos e o pôs no
processo e na instituição que efetivamente desenvolveu “o Mestrado da ESG”: a UERJ. Deste
modo, tornou-se necessário conhecer o Curso que serviu de base para a criação dos cursos de
Especialização e Mestrado em EPB, assim como as bases de sustentação do processo que nos
interessava compreender. Daí chegamos ao quarto capítulo da tese e a duas constatações
importantes:
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1.

A relação entre as autoridades civis da UERJ e os militares tinha suas raízes fincadas

nos anos 60 e suas condições de possibilidades na tradição pragmática e utilitarista levada a
cabo pelos gestores da universidade, pelo menos até o final dos anos 80. O interesse da UERJ
de construir seu Campus e de se firmar como uma universidade autônoma – ainda que esta
autonomia fosse buscada através da centralização administrativa e não pela densidade
acadêmica – levou a universidade a procurar os militares e a compartilhar com eles, além dos
valores e da visão de mudo, projetos específicos e a formação de seus profissionais. Assim foi
desenvolvido o Seminário de Educação e Segurança Nacional, o Projeto Rondon, o campus
avançado de Parintins, o Departamento de Alunos e o próprio campus da universidade, no
Maracanã, que se não foi construído com apoio militar, o foi com seu acompanhamento.
2.

O Curso de Mestrado em EPB idealizado na ESG não foi desenvolvido nesta Escola.

Não da forma como foi apresentado ao CFE e aprovado pelo referido Conselho. O projeto do
Mestrado em EPB foi extraído do programa do Curso Superior de Guerra e seu
credenciamento, em verdade, sustentado a partir da reconhecida estrutura e qualidade do
CSG, como demonstramos ao apresentar o Parecer do CFE que aprovou o credenciamento do
Curso de Mestrado.
Deste modo, no capítulo quarto remontamos às origens da pós-graduação em EPB da
UERJ, tomando como seus antecedentes diretos as autoridades civis e militares que
permitiram sua criação na UERJ, e os projetos desenvolvidos na universidade, nos anos 60,
responsáveis pelo estabelecimento de relações de colaboração entre as autoridades civis da
UERJ e militares da ESG, especialmente. Destacamos a íntima relação de afinidade e
colaboração desenvolvida, sobretudo, entre o professor Wilson Choeri e o general João Bina
Machado e os interesses envolvidos nos projetos que, em conjunto, levaram a cabo. Em um
segundo momento, apresentamos a estrutura do Curso que serviu de modelo para a criação
dos cursos de Mestrado em EPB da ESG e da UERJ: o Curso Superior de Guerra.
A análise da estrutura do CSG, comparada à estrutura dos cursos de Especialização e
Mestrado em EPB da UERJ e da Coordenação que os abrigou, nos permitiu concluir – ao
longo dos capítulos 5, 6 e 7 – que a pós-graduação em EPB desenvolvida na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, expressou, e de forma bem acabada, o transplante, para a UERJ, de
um projeto de Mestrado criado na ESG e baseado no programa do CSG.
Demonstramos as semelhanças programáticas existentes entre o CSG/Mestrado em EPB
da ESG e os cursos de Especialização e Mestrado em EPB da UERJ. Além das afinidades
demonstradas, que remetem sempre aos valores, projetos e interesses pertinentes à Doutrina
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de Segurança Nacional, observamos também o “compartilhamento” dos recursos humanos
entre os referidos projetos. Não somente o mesmo general que idealizou o curso de Mestrado
da ESG foi o que criou e coordenou a pós-graduação em EPB na UERJ, como outros
professores integrantes do corpo permanente do projeto de Mestrado da ESG, participaram
também da coordenação e/ou do corpo docente dos cursos de Especialização e Mestrado em
EPB.
O alcance das teias que deram vida à extensa e durável rede de relações colaborativas
desenvolvidas na UERJ (entre suas autoridades e militares ligados à ESG) e a constatação do
referido processo de transplante nos levou a outro questionamento que se relaciona
diretamente ao período de realização dos cursos de pós-graduação em EPB da UERJ: os
interesses envolvidos com o que entendemos ser um exemplo bem acabado de projeção do
campo militar sobre o educacional.
Do lado da UERJ vimos que a universidade não somente não impôs restrições à entrada
de militares como suas próprias autoridades buscaram estreitar relações com esses grupos.
Isto se deveu a interesses variados que iam da realização de projetos pessoais e da
universidade, do interesse em manter o controle sobre seus universitários evitando a
necessidade de um interventor na instituição, ao apoio para a construção de seu campus. Além
dos interesses maiores ligados ao crescimento e à centralização da UERJ destacamos também
os projetos pessoais que foram consagrados com esse casamento entre civis e militares na
universidade. Pudemos observar que os agentes que se envolveram em relações colaborativas
com os militares e/ou com os projetos desenvolvidos em parceria com eles, fizeram longa e
ascendente carreira na UERJ, ocupando diferentes postos em seus órgãos acadêmicos e
superiores, inclusive a reitoria. O professor Wilson Choeri é um desses exemplos, que só não
chegou ao posto de reitor porque foi afastado da Universidade, em seu segundo ano na vicereitoria.
Do lado dos militares da ESG, argumentamos nesta tese que seus interesses pareciam
intimamente ligados à necessidade de garantir a reprodução das relações de dominação civilmilitares que vinham sendo construidas ao longo do século XX, e conquistadas durante o pósguerra, muito em função da luta contra o comunismo e da elaboração de sua Doutrina de
Segurança Nacional. Concluímos que os mesmos elementos que permitiram a autonomização
do campo militar – a DSN e a construção social da ameaça comunista – foram determinantes
para o exercício da dominação legítima deste grupo no Brasil, o que teria não somente
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permitido o consenso em torno do golpe, mas fortalecido o apoio de setores civis da sociedade
para manutenção do governo.
No Brasil, não somente os militares não tomaram o Estado sozinhos, mas governaram o
país junto com civis, que integraram muitos dos ministérios do governo ao longo da vigência
do regime militar. Além disso, argumentamos que um dos principais responsáveis por esse
apoio civil ao golpe, ao regime que o sucedeu e as experiências de socialização política
através da educação – como o foram a EMC e o EPB, por exemplo – se deveram, sobretudo,
ao apelo representado pelos valores morais (cristãos) e pelo projeto de Nação (de
desenvolvimento e segurança) veiculados através da Doutrina de Segurança Nacional. Se a
disseminação da DSN se mostrou determinante para a autonomização do campo militar e para
a legitimidade de a dominação exercida por este grupo no Brasil, em tempos de distensão
política tornou-se um imperativo a manutenção das relações de dominação civil-militares que
permitiram o golpe e a sustentação do regime. Foi a partir dessa perspectiva que a tese foi
organizada: a de conceber os valores e ideias constituintes da Doutrina de Segurança Nacional
como formas simbólicas sistematizadas dentro da Escola Superior de Guerra e que
transcenderam à Escola e ao campo militar na medida em que conferiram legitimidade às
relações de dominação civil-militares. Dentro dessa lógica, a criação da pós-graduação em
EPB teria sido concebida para disseminar, em meio civil e, especialmente, em campo
legitimamente voltado para a produção de conhecimento, os valores, ideias e projetos de
Brasil que até então haviam garantido a manutenção e a legitimidade das relações de
dominação civil-militares.
O desenvolvimento da pós-graduação em EPB, na UERJ, no decorrer dos anos 80, nos
mostrou, no entanto, que o projeto de reprodução de relações de dominação civil-militares se
não malogrou, teve vida mais curta do que a idealizada. O arrefecimento do regime militar e
do poder de influência dos militares dentro da universidade, associado a mudanças no cenário
político estadual e na própria reitoria da UERJ, culminou em transformações também na
estrutura da Coordenação e dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB. Os três últimos
capítulos da tese apresentaram e refletiram sobre essas transformações que apontaram não
somente para as reformas curriculares, com a tentativa de apartar dos programas dos cursos as
afinidades com o projeto dos militares e obter o credenciamento do Mestrado em EPB, mas
também indicaram o estabelecimento de novas redes de relações colaborativas na
universidade, e através da CEPB – foco de nossa análise.
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O ano de 1984 começou na UERJ com nova reitoria – de Charley Fayal de Lyra e Ivo
Barbieri – e com renovada Coordenação de EPB: ficaram para trás a maioria dos militares
envolvidos com o programa de EPB, e assumiram seus postos civis, indicados pelo novo
reitor, e ligados ao Partido da situação no estado do Rio de Janeiro, o PDT de Brizola.
Concluímos que a nova coordenação de EPB, guardadas as devidas proporções, fez uso
similar da UERJ àquele consagrado pelos militares, quando se utilizou da Coordenação de
EPB para executar projetos ligados a interesses de grupos específicos: no caso, o ISEBI.
Criada para desenvolver um projeto de interesse do campo militar, a mesma unidade foi
reestruturada ao sabor de interesses de grupos aliados das novas autoridades universitárias. Ao
longo de duas décadas, a Coordenação de Estudo de Problemas Brasileiros foi palco, portanto,
para o estabelecimento de distintas redes de relações colaborativas, tecidas primeiramente
com militares esguianos, depois com civis ligados ao PDT.
Concomitante a essas transformações, que culminaram no afastamento do general Bina
Machado da Coordenação de EPB e mais tarde dos cursos que criou; na reestruturação dos
cursos submetidos à CEPB; na entrada de novos professores no programa de EPB; em
mudanças no público-alvo dos cursos de Especialização e Mestrado em EPB; na extinção da
CEPB; na criação do ISEBI; e a na transferência das atividades e recursos humanos e
materiais da CEPB para o ISEBI; foram sendo reconstruídos na UERJ os espaços de
resistência aos militares e, consequentemente, aos projetos que carregavam sua marca
autoritária. Assim, apesar do Curso de Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros ter
conseguido a aprovação de seu Regulamento Específico junto à SR-2 e ao CSEP da UERJ,
bem como de suas atividades frente ao CFE – quando credenciado em dezembro de 1987 –
esse processo de aprovação do Regulamento e credenciamento levou sete anos para ser
finalizado, indicando resistências variadas dentro da UERJ, por parte de professores lotados
na Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, e integrantes do Conselho Superior de Ensino e
Pesquisa, bem como fora da UERJ, por parte de pesquisadores ligados à CAPES.
Se ao nível nacional, a segunda metade dos anos 80 representou o retorno a um regime
civil-democrático, para a UERJ se mostrou como um período de reestruturação acadêmica, de
abertura de espaço para reflexão, incentivo à produção de conhecimento e contestação de
formas de aparelhamento da Universidade. Desta forma, foi eleito reitor Ivo Barbieri e extinto
não somente o programa de EPB da UERJ, mas também o ISEBI. O fim dessa história, no
entanto, não pôde ser contado até o presente momento porque, no ímpeto de tentar apagar de
sua história os indícios de participação em relações colaborativas com segmentos militares da
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sociedade, a UERJ, através de sua Sub-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, se recusou a
receber os documentos relativos à pós-graduação em EPB, após o encerramento de suas
atividades em 1993. Parte do material foi queimado e a outra parte, que ajudou a construir
esta tese, permanece guardada por uma ex-secretária do programa que teve sua história
associada profissionalmente com os militares e com os pedetistas, e permitiu que um pouco
dessa experiência, que também constitui a história da UERJ, pudesse ganhar uma primeira
interpretação.
Ao final, fica para a pesquisadora que se dedicou ao percurso sinuoso, nem sempre
amigável, e de difícil manejo dessa pesquisa, a convicção de que não só vivemos outro
momento da história política e institucional brasileira, mas igualmente da universidade objeto
central desta aventura intelectual.
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Ementa das Disciplinas dos Cursos de Especialização e Mestrado em EPB –
1976/1977
1) Currículo e
Programas em EPB

2) Didática de Ensino
Superior

3) Tecnologia
Educacional

1. Conceituação de currículo
- fundamentação científica do currículo;
- princípios e técnicas determinantes básicas do currículo.
2. Metodologia para avaliação e revisão de currículos
- modelos de currículos e programas
3. Análise do Decreto-Lei 869/69 e Decreto-Lei 68.0-65/71 para fins
de currículos
- análise do Parecer 94/71 do CFE
4. Um projeto de currículo para EPB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Fundamentos teóricos da tecnologia da educação: sistemas de
comportamento imperativo, introdução à teoria dos sistemas de
comunicação
2. O cinema e o rádio educativo
3. Áudio-laboratório de línguas
4. A projeção estática
5. Introdução programada e máquinas de ensino
6. O sistema de ensino apoiado por computador
7. Os sistemas de multimeios
8. As seções técnicas de ensino
9. Situação e perspectivas da tecnologia da educação no Brasil
1.

4) Filosofia da
Educação

5) Medidas em
Educação

6) Estatística
Educacional

O papel da didática na Universidade
Fatores que afetam o ensino e a aprendizagem em nível superior
Objetivos do ensino superior
Comunicação oral e audio-visual
Métodos e técnicas de ensino individualizado
Métodos e técnicas de ensino socializado
Métodos e técnicas de ensino sócio-individualizado
Contribuições de Bruner, Piaget e Rogers do ensino universitário
Processo de planejamento e de avaliação no ensino superior

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

Fenomenologia das essências e fenomenologia existencial:
implicações para a educação
A filosofia analítica e a perspectiva científica
Contribuições da epistemologia genética para a educação
O Estruturalismo e suas consequências educacionais
Ideologia e Educação
Axiologia e Epistemologia com aprofundamento na área Moral e
Cívica

5.
6.

Teoria de medidas
A medida em ciências humanas
Objetivos e a medida nos campos cognitivo e afetivo
Características dos instrumentos de medidas nos problemas de
pesquisa
O uso do teste padronizado
O efeito de avaliação no processo educacional brasileiro

1.
2.
3.

Estatística descritiva e inferencial
Aplicação aos problemas educacionais
Análise dos resultados de testes: rendimento escolar e psicológico
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Ementa das Disciplinas do Curso de Especialização e Mestrado em EPB – 1976/77
7) Metodologia da
Pesquisa
Educacional

8) Desenvolvimento
Político I

9) Desenvolvimento
Político II

10) Desenvolvimento
Econômico I

1

1.
2.

Linguagem e enfoques científicos
Tipos de planejamento, instrumentos e relatório de pesquisa

1. Teoria Política – Conceitos Fundamentais
- Filosofia Política – Ciência Política – Sociedade – Nação – Estado;
- Objetivos Nacionais – Política Nacional.
2. Poder Nacional – Estratégia Nacional
3. Desenvolvimento Nacional – Sistema de Desenvolvimento
Nacional
4. Regimes Políticos Contemporâneos
- Característica do regime político brasileiro
5. Estrutura (expressão) Política do Poder Nacional
- desenvolvimento político brasileiro
6. Geopolítica Nacional – Informações Políticas
7. Teoria do Planejamento
- Método para o planejamento da política nacional
8. Sistema de Planejamento Federal (Decreto-Lei 200/67 e outros)
- Orçamento (OPI-OPA)
9. Organização da administração federal e reforma administrativa do
Decreto-Lei 200/67.
1. Filosofias e ideologias políticas
2. Representação popular
- Partidos Políticos
3. Evolução Política Nacional
- Desenvolvimento (aperfeiçoamento) do sistema político
4. Poder de polícia no Brasil
- Análise dos indicadores de desenvolvimento político e o sistema
brasileiro
5. Geopolítica nacional
- Problemas Geopolíticos
6. Relações Internacionais no Brasil
- Política Externa
7. Organismos políticos internacionais da ONU e OEA
8. Sistema de planejamento federal
1. Sistemas Econômicos Contemporâneos
2. Características do Sistema Econômico Brasileiro – Geoeconomia
nacional
3. Estrutura (expressão) Econômica do Poder Nacional Brasileiro
4. Desenvolvimento Econômico Brasileiro – Informações
Econômicas
5. Problema energético e estratégia das respectivas soluções
adotadas no PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) 1
6. Problema dos transportes e estratégia das respectivas soluções
adotadas no PND
7. Problema do desenvolvimento industrial e do comércio externo e
estratégia das respectivas soluções adotadas no PND
8. Problema do desenvolvimento agropecuário e do reabastecimento
urbano e estratégia das respectivas soluções adotadas no PND
9. Problema dos desequilíbrios regionais e da integração nacional e
estratégia das respectivas soluções adotadas no PND

O 1º PND : 1972/74 – 2º PND: 1975/79 – 3º PND: 1980/85
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Ementa das Disciplinas do Curso de Especialização e Mestrado em EPB – 1976/77
1.
11) Desenvolvimento
Econômico II
2.

3.

4.
5.
6.

7.

12) Desenvolvimento
Social I

Empresa pública e privada
- Multinacionais
- Estatismo Empresarial
Integração econômica setorial e nacional
- Organismo de desenvolvimento regional
- Desenvolvimento agropecuário
- Reforma agrária
- Entidades vinculadas à colonização e ao abastecimento urbano
Desenvolvimento Econômico
- Análise dos indicadores de desenvolvimento econômico
aplicadas ao caso brasileiro
Política monetária, creditícia e fiscal
- Incentivos fiscais e o imposto de renda
Planejamento econômico
- Conselho de desenvolvimento econômico
Mercado de capitais
- Poupança forçada e seus mecanismos
- Evolução do problema energético brasileiro
Comércio externo
- Balança comercial
- Balança de pagamentos

1. Instituições Sociais Contemporâneas
2. Características das Instituições Sociais Brasileiras. O homem
brasileiro
3. Estrutura (expressão) Psicossocial do Poder Nacional
4. Desenvolvimento Psicossocial Brasileiro – Informações
psicossociais
5. Problemas demográficos, da população e da saúde. Estratégias
das respectivas soluções adotadas no PND
6. Problema de habitação, saneamento básico e urbanização.
Estratégias das respectivas soluções adotadas no PND
7. Problemas da Educação. Estratégias das respectivas soluções
adotadas no PND
8. Problemas das Comunicações. Estratégias das respectivas
soluções adotadas no PND
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Ementa das Disciplinas do Curso de Especialização e Mestrado em EPB – 1976/77
13) Desenvolvimento
Social II

14)

Segurança
Nacional I

1. O Comportamento social
- Estratificação
- Mobilidade e adaptação social
- Ação comunitária
- Ética individual, profissional e social
2. Educação
- Diagnóstico e soluções
- Problemas do ensino do 3º e 4º graus
3. Ciência e tecnologia e seu papel no desenvolvimento
- Plano Nacional de Desenvolvimento Científico e tecnológico
4. Preservação do meio ambiente
- Preservação do equilíbrio ecológico
- Conselho de desenvolvimento social
5. Explosão demográfica e o planejamento familiar
- Política e mecanismos de integração social (PIS/PASEP)
6. Empresa: sua função social e participação no desenvolvimento
- Indicadores de desenvolvimento social aplicadas no Brasil
7. Participação das Forças Armadas e o processo de
desenvolvimento sócio-econômico brasileiro
- Urbanização
- Megalópolis: seus problemas e soluções
- Áreas metropolitanas
8. Explosão das informações
- Mecanismos de preservação da privacidade, da segurança
nacional e dos valores morais e cívicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

15) Segurança
Nacional II

Segurança Nacional: Doutrina e Sistema Brasileiro
Expressão Militar do Poder Nacional
Segurança Externa: Papel das Forças Armadas
Sistema Interamericano de segurança continental
Sistema Internacional de Segurança da ONU
Participação da Força Armada Brasileira nos Sistemas de
Segurança da OEA e da ONU
Guerra Revolucionária
Operações Psicológicas
Segurança Interna no Brasil
Informações de Segurança e Contra-Informações

1. Segurança interna e externa: responsabilidade do cidadão e das
pessoas jurídicas
- Direito de segurança nacional
2. Estabelecimento da doutrina e formulação da política de segurança
nacional: Conselho Nacional de Segurança
- Estado Maior das Forças Armadas
- Escola Superior de Guerra (ESG)
3. Segurança Política, econômica, social e militar
- Guerra contemporânea
4. Panorama de Segurança Continental
5. Panorama dos Conflitos Internacionais Atuais
6. Movimento Comunista Internacional
7. Sistemas Militares Contemporâneos
- Indicadores de desenvolvimento militar
8. Logística e mobilização nacionais

Fonte: Programa do Curso de Mestrado em EPB, 1977 (inclui disciplinas da Especialização).
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Ementas das Disciplinas do Curso de Mestrado em EPB – 1984-1987*

1) Política Brasileira

2) Economia Brasileira











Teoria e Ciência Política.
Sociedade, Nação e Estado.
Objetivos Nacionais.
Política Nacional.
Poder Nacional.
Estratégia Nacional.
Política e Desenvolvimento Nacional.
Regimes Políticos Contemporâneos.
Característica do regime político brasileiro.




Sistemas Econômicos Contemporâneos
Características do Sistema Econômico Brasileiro –
Geoeconomia nacional
Expressão Econômica do Poder Nacional Brasileiro
Desenvolvimento Econômico Brasileiro
Problema energético e as estratégias adotadas
Problema de transportes, de desenvolvimento comercial, de
desenvolvimento
industrial,
de
desenvolvimento
agropecuário e as respectivas estratégias adotadas.
Análise do PND.







3) Estudos Sociais
Brasileiros








Instituições Sociais Contemporâneas
Características das Instituições Sociais Brasileiras.
Estrutura Psicossocial do Poder Nacional
Problemas demográficos, da habitação, de ensino e de saúde
e as respectivas soluções adotadas.
Problema de saneamento básico, de urbanização e das
comunicações e as respectivas soluções adotadas.
Análise do PND.














Estratégia Nacional.
Conceito clássico e atual.
Análise do conceito atual: Fins e Óbices.
Estratégia e Desenvolvimento.
Segurança.
Segurança Nacional.
Segurança Interna e Externa.
Doutrina e Formulação da Política de Segurança Nacional.
Segurança Individual.
Segurança Coletiva.
Segurança Específica.
Segurança e Desenvolvimento.



4) Estratégia e
Segurança

* Programa criado em 1984 e desenvolvido até o final das atividades do Curso.
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Ementas das Disciplinas do Curso de Mestrado em EPB – 1984-1987













Agricultura e Abastecimento no Brasil.
A Reforma Agrária no Brasil.
Política Energética no Brasil.
Política de Transporte no Brasil.
Desenvolvimento Industrial no Brasil.
Comércio Externo e Interno no Brasil.
Política Educacional Brasileira.
Política de Saúde e Saneamento básico.
Política Habitacional no Brasil.
Desenvolvimento das Comunicações no Brasil.
Política do Trabalho no Brasil.
Política da Previdência e Assistência Social.



Informações básicas para a elaboração de pesquisa visando
à formulação de projetos de dissertação.










Ideologias políticas.
Representação popular.
Partidos Políticos.
Etapas da Política Nacional.
Indicadores de desenvolvimento político e sistema brasileiro
Problemas Geopolíticos
Relações Internacionais do Brasil
O Brasil e os organismos internacionais da ONU e OEA







O papel do Governo nas duas revoluções industriais
brasileiras.
Experiências brasileiras e latino-americanas com políticas
estabilizadoras do F.M.I.
Estruturalismo versus Monetarismo.
Inflação e desemprego – Teoria e Experiência Brasileira.
Exame da “Stagflation” do período 1980-1984.

9) Questões Especiais de
Estudos Sociais
Brasileiros










Estratificação.
Adaptação social e ação comunitária no Brasil.
O papel da Ciência no desenvolvimento social brasileiro.
Meio ambiente e equilíbrio ecológico.
Demografia e planejamento familiar no Brasil.
Função social das empresas: PIS / PASEP.
Indicadores de desenvolvimento social aplicados no Brasil.
Valores morais e cívicos no Brasil.

10) Questões Especiais de
Estratégia e
Segurança









Estratégia e o desenvolvimento econômico, social e político.
Segurança Política, econômica, social e militar.
Guerra contemporânea.
Movimento Comunista Internacional.
Sistemas Militares Contemporâneos.
Indicadores de desenvolvimento militar.
Logística e mobilização nacionais.

5) Estudo de Problemas
Brasileiros

6) Seminário de
Pesquisa

7) Questões Especiais de
Política Brasileira


8) Questões Especiais de
Economia Brasileira
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Ementas das Disciplinas do Curso de Mestrado em EPB – 1984-1987

11) História da Cultura
Brasileira

12) Educação Brasileira











Cultura brasileira frente a questão da identidade.
Cultura latino-americana.
A contextualização da cultura lusitana no Brasil.
Cultura e educação.
Cultura e Imprensa.
A cultura filosófico-jurídica.
Os “retratos” do Brasil.
A política cultural do Estado Novo.
A historiografia da cultura brasileira.



A educação brasileira nos períodos: Colonial, Imperial e 1º
República.
A educação no Estado Novo.
Os debates pedagógicos na 2º República.
A “Escola Nova”.
A Lei de Diretrizes e Bases e as Reformas da educação
brasileira.
Educação popular e educação de adultos.
Educação rural.
Ideologia e educação no Brasil.
Escola, Estado e Sociedade.










13) Comunicação Política
no Brasil










14) Política de Saúde, de
Assistência e de
Previdência Social no
Brasil







15) Filosofia Política












Comunicação e interação.
Cadeias dos processos comunicativos.
Constituição do sistema comunicativo.
Semântica e simbolismo.
Compreensibilidade das mensagens.
Os condicionamentos sobre a Comunicação e o Marketing
Político.
A comunicação política no Brasil.
Previdência Social no Brasil – INPS, sua finalidade,
financiamento, contribuições, segurados, qualidades,
dependentes, cobertura, riscos sociais, prestações, carências,
benefícios.
Sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitários,
coleta de lixo, proteção ambiental.
O Promorar e o Prosindi.
Sociedade e política.
Política e Governo.
A questão do poder da força e da soberania, a legitimidade
do poder.
A Constituição.
O político e os domínios público e privado.
Os partidos políticos e o pluralismo ideológico.
Opinião pública e democracia.
Ideologia e poder.
A concórdia, a fraternidade e a aliança em política.
Violência, temor, constrangimento e luta em política.
As raízes do liberalismo e da democracia moderna.
As raízes e os diversos tipos de socialismo moderno.
Os totalitarismos.
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Ementas das Disciplinas do Curso de Mestrado em EPB – 1984-1987



16) Metodologia do
Ensino Superior









17) Comunicação
Educativa

18) Filosofia da Educação

19) História das
Ideologias

20) História das
Doutrinas
Econômicas





Fatores que afetam o ensino e a aprendizagem em nível
superior.
Objetivos do ensino superior.
Métodos e técnicas de ensino individualizado, socializado e
sócio-individualizado.
Bruner, Piaget e Rogers.
Currículo sua fundamentação científica.
Metodologia para avaliação e revisão de currículos.
Análise do Decreto-Lei 869/69 e Decreto-Lei 68.0-65/71.
Análise do Parecer 94/71 do CFE.
Um projeto de currículo para EPB.
Síntese histórica: a comunicação interpessoal,
comunicação de massa, e a comunicação individual.
A percepção e as linguagens visuais e auditivas.
O processo ensino-aprendizagem.
Os meios de instruções na comunicação educativa.

a







Fenomenologia e suas implicações para a educação.
Pedagogia existencial.
A filosofia analítica e a Ciência da educação.
Axiologia e Educação Moral e Cívica.
Pragmatismo, idealismo, racionalismo crítico e empirismo e
suas influencias na educação.







Conceito de ideologia.
Ideologia e utopia.
Ideologia e sociologia do conhecimento.
O conceito de ideologia no século XIX
Ideologia e falsa consciência.



O Pensamento Econômico desde a Antiguidade até o século
XVIII.
Doutrina liberal e individualista.
Reações socialistas contra a doutrina liberal.
Reações não socialistas contra a doutrina liberal.
Controvérsia teórica do século XX – Neoclássicos,
Keynesianos e problemas de desenvolvimento econômico.






Nota: as doutrinas serão apresentadas em conjunto com o cenário
histórico em que foram geradas.
Fonte: Projeto de Regulamento do Curso de Mestrado em EPB, 1984 apud Processo nº 3602/84.
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Ementas das Disciplinas do Curso de Especialização em EPB – 1985-1987*


1) Currículo e
Programas em EPB







2) Didática do Ensino
Superior










3) Tecnologia
Educacional

4) Metodologia da
Pesquisa















O Currículo
Fundamentos científicos: filosóficos, socioculturais e
biopsicológicos: organização do currículo
Níveis de decisão curricular relativas a objetivos, conteúdo,
metodologia, seleção e organização de experiências de
aprendizagem, avaliação.
Metodologia de planejamento
Fundamentos legais para currículos de EPB para avaliação e
revisão
O papel da didática na Universidade
Fatores que afetam o ensino e a aprendizagem em nível
superior
Objetivos do ensino superior
Comunicação oral e audio-visual
Métodos e técnicas de ensino individualizado
Métodos e técnicas de ensino socializado
Métodos e técnicas de ensino sócio-individualizado
Contribuições de Bruner, Piaget e Rogers do ensino
universitário
Processo de planejamento e de avaliação no ensino superior
Fundamentos teóricos da tecnologia da educação: sistemas
de comportamento imperativo, introdução à teoria dos
sistemas de comunicação
O cinema e o rádio educativo
Áudio-laboratório de línguas
A projeção estática
Introdução programada e máquinas de ensino
O sistema de ensino apoiado por computador
Os sistemas de multimeios
As seções técnicas de ensino
Situação e perspectivas da tecnologia da educação no Brasil
O modelo tradicional e o modelo tecnológico de ensino
O educador e o implementador de tecnologias educacionais
Métodos quantitativos e qualitativos em pesquisa
Instrumentos de Pesquisa
Pesquisa bibliográfica, pesquisa histórica, pesquisa de caso,
pesquisas observação participante, etnometodologia,
método fenomenológico

* Programa criado em 1985 e desenvolvido até o final das atividades do Curso.
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Ementas das Disciplinas do Curso de Especialização em EPB – 1985-1987
5) Estudos Estratégicos
Brasileiros

6) Evolução Política do
Brasil

7) Realidade Social
Brasileira










O sistema brasileiros de segurança
As estratégias previstas no PNDS
As Forças Armadas e o Papel desempenhado na segurança
Segurança Interna e Externa
Sistema interamericano de segurança intercontinental de
seguraça da ONU
O Pacto de Varsóvia
O papel da OTAN no sistema de segurança
Sistemas de Segurança da OEA e da ONU









Sociedade, Governo e Política
Poder e Soberania
Legitimidade ao poder
Contribuições do Brasil
Ideologias Políticas
Partidos Políticos Brasileiros
Caracterização do Regime Político Brasileio





Instituições Sociais Contemporâneas: caracterização
Poder e sociedade
Problemas demográficos, habitacionais, de saúde,
saneamento, urbanização, comunicação
As políticas expressas nos PNDs.



8) Economia
Brasileira**









A educação brasileira, na sua história e no pensamento de
seus principais atores














Agricultura e abastecimento no Brasil
A reforma agrária no Brasil
Política energética no Brasil
Desenvolvimento industrial no Brasil
Comércio externo e interno no Brasil
Política educacional brasileira
Política de saúde e saneamento básico
Política habitacional no Brasil
Desenvolvimento das comunicações no Brasil
Política do trabalho no Brasil
Política da previdência e assistência social
Política populacional no Brasil

9) Educação
Brasileira**

10) Estudo de Problemas
Brasileiros***

Sistemas Econômicos Contemporâneos
Geoeconomia brasileira
As políticas macro-econômicas e setoriais dos PNDs
Os Problemas: energéticos, de transportes, do
desenvolvimento industrial, de comércio exterior, agropecuária e reabastecimento urbano
Os desequilíbrios regionais e as estratégias adotadas, de
amparo, pelas políticas nacionais
A dívida interna e externa do Brasil

** O CMEPB também passou a apresentar disciplinas com essas denominações. No entanto, suas ementas,
mostram-se diferentes nos programas de ambos os cursos.
*** Em 1987, a disciplina de EPB passou a se chama Estudos Brasileiros.
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Ementas das Disciplinas do Curso de Especialização em EPB – 1985-1987
11) Filosofia Brasileira







12) Cultura Brasileira









13) Direitos Humanos e
Realidade Brasileira





As origens da filosofia no Brasil
A contextualização dos modelos europeus
Ecletismo, positivismo e evolucionismo na formação do
pensamento de Farias Brito
O pensamento católico no Brasil
A especificidade da contextualização, neotomismo e
fenomenologia existencial
A questão do caráter nacional brasileiro
O racismo na cultura brasileira: Sílvio Romero, Nina
Rodrigues, Euclydes da Cunha e Oliveira Viana
A “administração” da cultura no Estado Novo
A noção de “consciência nacional” da década de 50
O Grupo do ISEB
A concepção de educação no pensamento brasileiro a partir
da década de 30
A análise dos artigos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos firmado pelos Estados-Membros da Organização
das Nações Unidas.
Carta Internacional dos Direitos Humanos e seus dois
Pactos: pacto internacional dos direitos sociais, econômicos
e culturais, e o pacto internacional dos direitos civis e
políticos.
Exame dos meios que asseguram no Brasil os direitos
humanos.
Análise dos temas: direito do menor, da mulher, à vida e à
saúde, ao trabalho, à terra e à educação no contexto atual
brasileiro.

Fonte: CEPB, Projeto de Reestruturação do Curso de Especialização em EPB, 1985.
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Estrutura Curricular do Curso Superior de Guerra da ESG – 1973
1º Período Doutrinário / 11 semanas
FASES

I-Orientação
Escolar

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA

1. Orientação Escolar

1. Orientação
Escolar

2. Política Nacional

2. Política Nacional

3. Poder Nacional

3. Poder Nacional

2. e 3.

TÍTULOS DOS TRABALHOS
AI- Aula Inaugural
T1-A ESG, origem, evolução, tendências
T2-Programa de Estudo do Ano Letivo de 1973
T3-Método de Trabalho Didático
T4-Tipos de Atividades Didáticas: Discussão
Dirigida
T5-Tipos de Atividades Didáticas: Simpósio e
Trabalho de Grupo
T6-Teorias Políticas-Conceitos Fundamentais
T7-Objetivos Nacionais
T8-Política Nacional
T9-Estratégia Nacional
T10-Poder Nacional
T11-Poder Político
T12-Poder Econômico
T13-Poder Psicossocial
T14-Poder Militar
SP1-Política Nacional e Poder Nacional
T15-Desenvolvimento Nacional
T16-Desenvolvimento do Poder Político

4. Teoria do
Desenvolvimento

T17-Desenvolvimento do Poder Econômico
T18-Desenvolvimento do Poder Psicossocial
T19-Desenvolvimento do Poder Militar
T20-Regimes Políticos Contemporâneos

II-Doutrina
Básica

4. Desenvolvimento
Nacional

5. Modelos de
Desenvolvimento

T21-Sistemas Econômicos Contemporâneos
T22-Estruturas Sociais Contemporâneas
T23-Modelos Militares Contemporâneos

6. Política e
Estratégia de
Desenvolvimento

T24-Política e Estratégia de Desenvolvimento
Nacional

7. Conhecimentos
Complementares de
Desenvolvimento

T26-A Economia no Desenvolvimento

T25-Sistema de Desenvolvimento Nacional

TG1-Indicadores de Desenvolvimento
T29-Segurança Nacional

8. Teoria da
Segurança
5. Segurança
Nacional

9. Teoria dos
Conflitos
Contemporâneos
10. Política e
Estratégia de
Segurança

T30-Segurança do Poder Político
T31-Segurança do Poder Econômico
T32-Segurança do Poder Psicossocial
T33-Segurança do Poder Militar
T34-Guerra Contemporânea
T35-Guerra Revolucionária Comunista
T36-Guerra Psicológica
T37-Política e Estratégia de Segurança Nacional
T38-Segurança Interna
T39-Segurança Externa
T40-Sistema de Segurança Nacional
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1º Período Doutrinário / 11 semanas
FASES

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA
11. Conhecimentos
Complementares de
Segurança

TÍTULOS DOS TRABALHOS
T41-Defesa Civil
T42-Defesa Territorial
TG2-Indicadores de Segurança
T45-Informações Nacionais

12. Informações
Nacionais

T47-Informações de Desenvolvimento Político,
Econômico, Psicossocial e Militar.
T48-Sistema de Informações de Segurança e
Desenvolvimento no Planejamento

6. Informações
Nacionais

T49-Informações de Segurança e de
Desenvolvimento: Considerações Doutrinárias

13. Conhecimentos
Complementares de
Informações

II-Doutrina
Básica

T46-Informações de Segurança Política,
Econômica, Psicossocial e Militar.

T50-Produção de Classificação das Informações
de Segurança
T51-Produção de Informações de
Desenvolvimento
T52-Contra-Informação
T53-Serviços de Informações Estrangeiros

14- Logística
Nacional
15. Mobilização
Nacional
7. Mobilização
Nacional
16. Conhecimentos
Complementares de
Mobilização

6a9

8. Administração
IIIMetodologia

4 a 16

17. Administração

18. Metodologia e
Sistemática
9. Metodologia para o
19. Formulação da
Estabelecimento da
Política Nacional
Política Nacional
20. Planejamento da
Política Nacional

T56-Logística Nacional
T57-Mobilização Nacional. Mobilização Política,
Econômica, Psicossocial e Militar
T58-Sistema de Mobilização Nacional
T59-Correlações da Logística e Mobilização
T60-Mobilização Política
T61-Mobilização Econômica
T62-Mobilização Psicossocial
T63-Mobilização Militar
SP-2-Desenvolvimento, Segurança, Informação e
Mobilização Nacionais
T66-O Moderno Conceito de Administração
T67-Administração de Recursos Humanos
T68-Informática na Administração
T69-Informática
T70-Técnicas Modernas e Decisão
T71-Teoria do Planejamento
T72-Metodologia para o Estabelecimento da
Política Nacional-Concepção Geral
T73-Método da Avaliação da Conjuntura
T76-Orçamento-Programa Governamental
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2º Período Conjuntural / 23 semanas (incluindo viagens)
FASES

MATÉRIAS
10. Objetivos
Nacionais
Permanentes

11. Análise da
Conjuntura
Externa

UNID. DIDÁTICA
TÍTULOS DOS TRABALHOS
21. Objetivos
TG3-Objetivos Nacionais Permanentes
Nacionais
Permanentes

22. Análise da
Conjuntura Externa

IV-Análise da
Conjuntura
Externa e Interna

12. Análise da
23. Poder Político
Conjuntura Interna

T101-Política Exterior do Brasil
T102-A ONU e os Interesses do Brasil no Campo do
Desenvolvimento
T103-A ONU e os Interesses do Brasil no Campo da
Segurança
T104-A OEA e os Interesses do Brasil no Campo do
Desenvolvimento
T105-A ONU e os Interesses do Brasil no Campo da
Segurança
T106-Relações do Brasil com os EUA
T107-Estratégia de Segurança dos EUA
T108-O Brasil e o Sistema de Segurança Continental
T109-Aspectos Característicos do desenvolvimento dos
EUA
T110-Estratégia de Segurança da Europa Ocidental
T111-Aspectos Característicos do desenvolvimento
Europeu
T112-Relações do Brasil com a Europa Ocidental
T113-A Economia Ocidental
T114-O Bloco Soviético
T115-O Extremo Oriente
T116-A África Negra e os Interesses do Brasil
T117-A América Central e as Antilhas
T118-Conjuntura dos Países da Bacia Amazônica
T119-Conjuntura do Chile e dos Países da Bacia do Prata
T120-A Economia Latino-Americana
T121-Interesses Marítimos do Brasil
T122-O Comunismo na América Latina
T123-O Desarmamento Mundial
T130-Conjuntura Política Nacional- O Poder Executivo
T131-Conjuntura Política Nacional- O Poder Legislativo
T132-Conjuntura Política Nacional- O Poder Judiciário
T133-A Diplomacia e o Poder Político Nacional
T134-O Poder de Polícia e a Segurança Nacional
T135-Os Partidos Políticos Brasileiros
T136-Problemas Institucionais do Estado Contemporâneo
T137-Atuação do Ministério da Justiça
T138-Direito Institucional e Leis de Guerra
T139-Legislação Brasileira e a Segurança Nacional
T140-Legislação de Mobilização
T141-A Reforma Administrativa
T142-O DPF e a Segurança Nacional

356

2º Período Conjuntural / 23 semanas (incluindo viagens)
FASES

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA

24. Poder
Econômico

IV-Análise da
Conjuntura
Externa e
Interna

12. Análise da
Conjuntura Interna

TÍTULOS DOS TRABALHOS
T150-O Planejamento e a Coordenação do
Desenvolvimento Brasileiro
T151-O Plano Nacional de Desenvolvimento 72/74
T152-Política Econômico-Financeira Nacional
T153-A Força de Trabalho Nacional
T154-A Política Mineral e Energética Nacional
T155-Minerais Estratégicos e Críticos
T156-Problema Energético Brasileiro
T158-A Energia Nuclear no Brasil
T159-Recursos do Mar
T160-A Política Nacional de Transportes
T161-O Transporte e a Mobilização
T162-A Política Nacional de Comunicações
T163-Mobilização das Comunicações
T164-A Política Agropecuária Nacional
T165-Produtividade do Setor Primário da Economia
Nacional
T166-Política de Indústria e Comércio Nacional
T167- Ciência e a Tecnologia e o desenvolvimento
Nacional
T168-Ciência e a Tecnologia e a Segurança Nacional
T169-Panorama da Indústria Nacional
T170-Grupos Permanentes de Mobilização das Federações
de Indústrias
T171-O Empresário Brasileiro
T173-Metrologia e Normalização
T174-O Comércio Exterior do Brasil
T175-Setor Terciário da Economia Brasileia
T176-Desenvolvimento Regional e Integração Nacional
T177-Empresas Multinacionais e Estrangeiras e a
Mobilização
T178-Os Transportes Marítimos e a Mobilização
T179-Os Transportes Terrestres e a Mobilização
T180-Os Transportes Aéreos e a Mobilização
TG4-Análise dos Fatores políticos e econômicos da
Conjuntura interna e externa, que favorecem ou
desfavorecem a obtenção ou manutenção dos ONP

23 e 24

TG5-Estudo da situação atual da produção de informações
de desenvolvimento que interessam à tomada de decisão
no mais alto nível Governamental e medidas para seu
aperfeiçoamento
TG6-Estudo da Mobilização Política e Econômica no
Brasil

25. Poder
Psicossocial

T181-Saúde e o Desenvolvimento Nacional
T182-Trabalho e Previdência Social
T183-Sindicalismo no Brasil
T284-Recursos Humanos no Brasil
T187-Problemática da Juventude Brasileira
T188-A Comunicação Social no Brasil
T189-Educação e Desenvolvimento Nacional
T190-Características Psicossociais da Época
Contemporânea
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2º Período Conjuntural / 23 semanas (incluindo viagens)
FASES

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA

26. Poder Militar

TÍTULOS DOS TRABALHOS
T195-O Ministério da Marinha
T196-O Ministério do Exército
T197-O Ministério da Aeronáutica
T198-O Conselho de Segurança Nacional
T199-O Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA)
T200-O Serviço Nacional de Informações (SNI)
T201-As Polícias Militares Estaduais e a Segurança
Nacional

22 a 26

IV-Análise da
Conjuntura
Externa e
Interna
11 e 12

T202-O Comunismo no Brasil
VG1-EUA e Europa
VG2-CO, N e NE
VG3-S e SE
VS1-Campo Econômico e Psicossocial
VS2-Campo Econômico e Psicossocial
VS3-Campo Econômico e Psicossocial
VS4-Campo Militar. Exército
VS5-Campo Militar. Aeronáutica
VS6-Campo Militar. Marinha
TG7-Análise dos Fatores Psicossociais e Militares da
Conjuntura Interna e Externa, para identificar os aspectos
favoráveis e desfavoráveis à obtenção e manutenção dos
ONP

25 e 26

TG8-Atualização das Estimativas estratégicas dos países
da América do Sul. Levantamento dos antagonismos e
pressões internos e externos
TG9-Análise e Aproveitamento de Levantamentos
Estratégicos para a Mobilização Nacional

11 e 12

13. Determinação
das Necessidades
Básicas Nacionais
V-Síntese da
Conjuntura
Interna e
Externa

14. Determinação e
avaliação dos óbices

15. Avaliação do
Poder Nacional

22-23-24-25-26
27. Necessidades
Básicas Internas
28. Necessidades
Básicas Externas
29. Óbices Internos

TEP-Levantamento de Dados e Informações relativos a
Desenvolvimento, Segurança, Informações e Mobilização.

TG10-Síntese da Avaliação da Conjuntura:
- Estabelecer as medidas a serem aplicadas no âmbito
interno e externo, de desenvolvimento e de segurança
consideradas básicas para a obtenção ou manutenção dos
ONP.
30. Óbices Externos - Determinar e avaliar os óbices de natureza política,
econômica, psicossocial e militar, decorrentes da
conjuntura interna e externa, capazes de criar dificuldades
31. Avaliação do
à satisfação das necessidades básicas.
Poder Nacional
- Avaliar a capacidade do Poder Nacional, atual e futura,
Atual
em suas diversas expressões, em executar as medidas de
desenvolvimento e segurança consideradas necessidades
32. Avaliação do
básicas para a obtenção ou manutenção dos ONP.
Poder Nacional

Interno
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3º Período de Aplicação / 6 semanas
FASES

MATÉRIAS

UNID. DIDÁTICA

4

7

TÍTULOS DOS TRABALHOS
T27-Exame Estratégico no Campo do
Desenvolvimento
T28-Plano Nacional de Desenvolvimento (Modelo)

I

5

11

6

13

T43-Exame Estratégico no Campo da Segurança
T44-Plano Nacional de Segurança (Modelo)
T54-Sistemática do Planejamento das Informações
T55-Plano Nacional de Informações (Modelo)
T64-Sistemática do Planejamento da Mobilização

II

7

14 e 15

III

9

19 e 20

T65-Plano Nacional de Mobilização (Modelo)
T74-Conceito Estratégico Nacional e as Diretrizes
de Planejamento
T75-Método de Exame Estratégico

VI-Formulação
Política Nacional
de
Desenvolvimento
e Segurança

16. Formulação
do Conceito
Estratégico
Nacional

33. Formulação do
Conceito
Estratégico
Nacional

17. Formulação
das Diretrizes de
Planejamento

34. Formulação das
Diretrizes de
Planejamento

18. Exame
Estratégico

35. Exame
Estratégico

VII-Elaboração do
Planejamento
19. Elaboração do 36. Elaboração do
Planejamento
Planejamento

18 e 19

Fonte: D1-73; D2-73.

35 e 36

TG11-Formulação da Política Nacional:
- Elaboração do CEN, relativo ao Desenvolvimento
e à Segurança.
- Elaboração de Diretrizes de Planejamento, para as
quatro expressões do Poder Nacional, orientadoras
dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, de
Segurança, de Informações e de Mobilização.
TP1-Realizar o Exame Estratégico das Diretrizes
para o Desenvolvimento, nos diversos campos do
Poder Nacional, para estabelecimento das
alternativas para a Decisão Presidencial.
- Ensaiar a elaboração do PND, dos quatro campos
do Poder Nacional, como Min Plan CG.
TP2-Realizar o Exame Estratégico das Diretrizes
para a Segurança nos diversos campos do Poder
Nacional, para os estabelecimento das alternativas
para a Decisão Presidencial.
-Ensaiar a elaboração do PNS, dos quatro campos
do Poder Nacional, como CSN.
TP3-Realizar o Exame Estratégico das Diretrizes
para as Informações nos diversos campos do Poder
Nacional, para os estabelecimento das alternativas
para a Decisão Presidencial.
-Ensaiar a elaboração do PNI, correspondente ao
PND e PNS, como SNI.
TP4-Realizar o Exame Estratégico das Diretrizes
para a Mobilização nos diversos campos do Poder
Nacional, para os estabelecimento das alternativas
para a Decisão Presidencial.
Ensaiar a elaboração do PNMob, correspondente ao
PNS, como SG/CSN
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Tabela com Listagem das Dissertações Defendidas

1

Relação de alunos que concluiu o Mestrado em EPB por Relação de Dissertações Defendidas
Área de
Defesa
Título da Dissertação
Orientador(a)
Banca Examinadora
Alunos(as)
Concentração
dissert.
DesenvolRicardo Velez Rodrigues, Elena Moraes Rita de Cássia
Ideologia e Educação no Brasil
vimento
30/03/1993 Elena Moraes Garcia
Garcia, João Marinônio Aveiro Carneiro Andrade
Social
Ramilda Colares Quitete, João
Marinônio A. Carneiro, Maria da Graça
Cavalcante Lisboa

2

Contribuição de Lindolfo Collor no
Pensamento Político Brasileiro

Des. Social

31/03/1993

João Marinônio A.
Carneiro

3

Entre a Lei e a Rua. Panorama Sobre a
Violência Contra Crianças e Adolescentes

Des. Social

31/03/1993

Gisela Maria Pereira Helena Theodoro Lopes, Gisela Maria
Bandeira
Pereira Bandeira, João M. A. Carneiro

4

Causas Determinantes do
Subdesenvolvimento dos Povos com
Especial Atenção ao Povo Brasileiro

Des. Social

30/03/1993

João Marinônio A.
Carneiro

Sheilah Rubino de Oliveira Kellner,
Jayade Machado de
João M. A. Carneiro, Otto Vergara Filho Mendonça

5

Empresa Estatal e Iniciativa Privada no
Brasil: Sua Responsabilidade Social

x

25/03/1993

Aquiles Côrtes
Guimarães

Sheilah Rubino de Oliveira Kellner,
Aquiles Côrtes Guimarães, José Flávio
Pessoa de Barros

6

Desenvolvimento Agrícola: Atualização
dos Produtos Químicos

Des. Social

26/11/1992 Otto Vergara Filho

7

Ecologia e Escala de Valores na Sociedade
Ocidental

Des. Social

11/08/1992

Jorge Duprat de
Britto Pereira

Willian Ramos
Teixeira
Rosa Leopoldina
Catarina Geárdulo
Girafa

Renato José
Carneiro Neto

Sheilah Rubino de Oliveira Kellner,
Lígia Vianna
Otto Vergara Filho, João M. A. Carneiro Mendes
Sheilah Rubino de Oliveira Kellner,
Rosa Maria
Jorge Duprat de Britto Pereira, Maria da Gonçalves de
Graça Cavalcante Lisboa
Campos Ferreira

Obs.

361

Título da Dissertação

Área de
Concentração

Defesa
dissert.

Orientador(a)

José Wanderley
Borges

Sheilah Rubino de Oliveira Kellner,
Creusa Capalbo, João M. A. Carneiro

Angélica Ramos de
Oliveira

Aquiles Côrtes
Guimarães

Sheilah Rubino de Oliveira Kellner,
Aquiles Côrtes Guimarães, João M. A.
Carneiro

Antônio Carlos Dias

João Marinônio A.
Carneiro

Gisela Maria Pereira Bandeira,
Leonardo Prota, João M. A. Carneiro

Eunilda Kemmer
Cernev

O Liberalismo Sócio-Econômico de José
da Silva Lisboa Visconde de Cairu

Des. Social

14/09/1992

9

Crescimento Acelerado e Urbanização da
Cidade do Rio de Janeiro. O Caso Barra
XXIV Região Administrativa

Des. Social

07/05/1992 Creusa Capalbo

Des. Social

01/04/1992

Des. Social

04/12/1991

11

O Complexo de Clã e a Realidade
Brasileira

Alunos(as)

Mirian Paura Sabrosa Zippin Grispun,
Ítalo da Costa Jóia, Ana Maria Moog
Rodriguez

8

A Reforma Agrária em Terras Públicas:
10 Relação de Uso, Posse de Solo na Baixada
Ocidental Maranhense

Banca Examinadora

Ítalo da Costa Jóia

Democratização do Ensino:
12
Universalização do Ensino Fundamental

Des. Social

10/10/1991 Ítalo da Costa Jóia

Manoel José Gomes Tubino
(convidado), Maria Cristina de Aquino Maria da Conceição
Gariglio, Ítalo da Costa Jóia, João M. A. Magalhães dos Reis
Carneiro

O Perfil do Índio Brasileiro na Literatura
Romântica Indianista de José de Alencar

Des. Social

04/10/1991 Elena Moraes Garcia

Jorge Pereira da Silva (convidado), João Terezinha dos
M. A. Carneiro, Elena Moraes Garcia
Santos Vlasman

Des. Social

26/04/1991 Elena Moraes Garcia

Helena Theodoro Lopes, Elena Moraes
Garcia, João Marinônio A. Carneiro

Sylvia Martins de
Lucena da Cunha

Aquiles Côrtes
17/04/1991
Guimarães

Manoel José Gomes Tubino
(convidado), João Marinônio A.
Carneiro, Aquiles Côrtes Guimarães,
Ítalo da Costa Jóia

Carlos Lindomar
Andrade

20/12/1990 Elena Moraes Garcia

Creusa Capalbo, Eliane Garcindo
Dayrell, Elena Moraes Garcia

Vera Lúcia Cabana
de Queiroz Andrade

13

A Formação Pedagógica nas Licenciaturas:
14 Seus Efeitos Sobre a Atuação dos
Licenciados na Prática de Ensino
15 Evolução Política do Estado Brasileiro

16

A República Positiva: Uma Proposta
Política Alternativa

Des. Político

Des. Social

Obs.
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Título da Dissertação
17

Área de
Concentração

Urbanização de Favelas: Uma Proposta de
Consolidação

Universidade Brasileira: A Falácia da
Expansão
Sobre a Participação Brasileira na
19
Antártica
A Educação do Superdotado: Um Desafio
20
Brasileiro
18

21

O Superdotado: Uma Reflexão para sua
Profissionalização

Morte do Rio, Morte do Homem. A
22 interdepência da Bacia do Parnaíba e o
Estado do Piauí

Defesa
dissert.

Des. Social

26/11/1990

Des. Social

11/06/1990

Des. Social

Orientador(a)
Ricardo Velez
Rodrigues

Ricardo Velez
Rodrigues
José Henrique de
22/03/1990
Carvalho

Des. Social

20/12/1989 João Bina Machado

Des. Social

20/12/1989 João Bina Machado

Banca Examinadora

Alunos(as)

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Wilton Ribeiro da
Oliveira Kellner, Ricardo Velez
Silva
Rodrigues
Ricardo Velez Rodrigues, Elena Moraes
Garcia, Vera Rudge Werneck
João M. A. Carneiro, José Henrique de
Carvalho, Valdo da Silva Marques
Maria da Graça Cavalcante Lisboa,
Jorge Duprat de Britto Pereira

Elisabete Rosa dos
Reis
Marcomede Rangel
Nunes
Léa Celeste Lattari
da Costa

Aquiles Côrtes Guimarães, Maria da
Graça Cavalcante Lisboa, Jorge Duprat
de Britto Pereira

Lenyr Alves da costa

Des. Social e
Econômico

26/06/1989

Miguel Alves de
Lima

João M. A. Carneiro, Miguel Alves de
Lima, Gelson Rangel de Lima

Constança Maria da
Rocha Moreira

Sistema Nacional de Saúde: Uma Questão
de Consciência Sanitária

Des. Social

21/04/1989

João Marinônio A.
Carneiro

Nalva Pereira Caldas, João M. A.
Carneiro, Sheilah Rubino de Oliveira
Kellner

Maria de Jesus Silva
de Matos

Economia Salineira Fluminense e o
24 Impacto da Especulação Imobiliária: Uma
Análise do Período de 1974 a 1986

Des. Social

Ricardo Velez Rodrigues, Elena Moraes
Fernando César
19/04/1989 Elena Moraes Garcia Garcia, João Paulo de Almeida
Barros da Gama
Magalhães

25 Contribuição Política de José de Alencar

Des. Social

10/04/1989 Ítalo da Costa Jóia

26

O Banco Nacional de Habitação e as
Populações de Baixa Renda

Des. Social

26/01/1989

Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner

Ítalo da Costa Jóia, João M. A.
Carneiro, Sheilah Rubino de Oliveira
Kellner

Dióscedes da Silva
Mello

27

Perspectivas Sócio-Econômico-Ambientais
e o Projeto Grande Carajás

x

18/01/1989

João Marinônio A.
Carneiro

Rodolfo Domênico Pizzinga, Ítalo da
Costa Jóia, João M. A. Carneiro

Flávio Gomes de
Almeida

23

João M. A. Carneiro, Anna Maria Moog Antônio Carlos
Rodrigues, Ítalo da Costa Jóia
Nogueira Rocha

Obs.

363

Título da Dissertação

Área de
Concentração

28

A Informática e o Desemprego
Tecnológico no Brasil

29

A Doutrina Democrática e a Segurança
Nacional: Uma Tentativa de Modelo

30

Movimentos Políticos Universitários entre
1966 a 1981

31

Mobilidade Social, Educação e Poder no
Brasil (1964-1974)

Defesa
dissert.

Orientador(a)

Banca Examinadora

Alunos(as)

x

21/11/1988

Jorge Duprat de
Britto Pereira

Elena Moraes Garcia, Ramilda Collares
Quitete de Moraes, Jorge Duprat de
Britto Pereira

Segurança
Nacional

30/04/1987

João de Alvarenga
Soutto Mayor

João M. A. Carneiro, Jorge Duprat de
Britto Pereira, João de Alvarenga Soutto Eldo Lage Flores
Mayor

x

16/03/1987

Aquiles Côrtes
Guimarães

Ricardo Velez Rodrigues, Aquiles
Côrtes Guimarães, Antônio Ferreira
Paim

Rovigati Danilo
Alyrio

Rubem Medina, Elena Moraes Garcia,
Creusa Capalbo, José Carmelo Braz de
Carvalho

Ângela Vieira
Esteves

Iara Elfriede Enke
Carneiro

Des. Social

25/02/1987 Creusa Capalbo

Des.
Econômico

23/10/1986

Jorge Duprat de
Britto Pereira

João Bina Machado, João M. A.
João Vianna de
Carneiro, Jorge Duprat de Britto Pereira Oliveira

Habitação: Problemas Quantitativos e
Qualitativos

Des. Social

19/12/1985

João Marinônio A.
Carneiro

João M. A. Carneiro, João de Alvarenga
João Orlando
Soutto Mayor, Sheilah Rubino de
Canaan
Oliveira Kellner

A Identificação da Memória Nacional no
34 Espaço Brasileiro como Fundamento para
uma Política Preservacionista

x

01/07/1985

Aquiles Côrtes
Guimarães

José Henrique de Carvalho, Aquiles
Côrtes Guimarães, Ricardo Velez
Rodrigues

Antônio Carlos de
Carvalho
Marina Bellório

32 Os Rumos da Siderurgia no Brasil

33

35 A Urbanização do Triângulo Mineiro

Des. Social

12/06/1985 Creusa Capalbo

Aquiles Côrtes Guimarães, Creusa
Capalbo, José Acácio Ferreira

A Transformação de Roraima e Amapá em
36
Estados: Viabilidades

Des.
Econômico

Jorge Duprat de
03/06/1985
Britto Pereira

Aquiles Côrtes Guimarães, Jorge Duprat
de Britto Pereira, José Acácio Ferreira, José Murillo Beurem
Ricardo Velez Rodrigues, Creusa
Ramalho
Capalbo

Obs.

364

Título da Dissertação

Área de
Concentração

Defesa
dissert.

Orientador(a)

Banca Examinadora

Alunos(as)

37

Desenvolvimento Econômico e Adequação
do Estudo de Problemas Brasileiros

Des.
Econômico

11/05/1985

Jorge Duprat de
Britto Pereira

Aquiles Côrtes Guimarães, Jorge Duprat
de Britto Pereira, Ricardo Velez
Ítalo da Costa Jóia
Rodrigues

38

O Poder Nacional e Pluralismo Religioso
no Brasil

Segurança
Nacional

15/01/1985

João de Alvarenga
Soutto Mayor

João M. A. Carneiro, João de
Alvarenga Soutto Mayor, Creusa
Capalbo

Marta Celeste de
Matos Nolding

39

Agricultura no Cerrado: Uma Realidade
Social

Des. Social

09/01/1985 Creusa Capalbo

Jorge Duprat de Britto Pereira, José
Acácio Ferreira, Creusa Capalbo
João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner, Creusa Capalbo

Maria da Graça
Cavalcante Lisboa
Maria Aldice Silva
de Athayde

Nylza da Rocha Dias de Medeiros,
Maria da Conceição Carvalho, Nalva
Pereira Caldas

Nelci Soares Fraga

João M. A. Carneiro, Hélio da Silva
Lima, José Henrique de Carvalho
João M. A. Carneiro, Hélio da Silva
Lima, Creusa Capalbo

Manoel César
Ferreira
Heloísa Maria de
Sabóia Ribeiro

x

20/12/1984

João Marinônio A.
Carneiro

Problemas da Má Nutrição e Educação
Alimentar no Brasil

Des.
Psicossocial

27/09/1984

Maria da Conceição
Carvalho

Ocupação do Centro-Oeste Brasileiro:
Integração Nacional
Desenvolvimento Econômico e
43
Urbanização: Caso Brasileiro

Des.
Econômico
Des.
Econômico

40 A Universidade e suas Contradições
41
42

44 A Igreja e o Estado Brasileiro
Centralização, Federalismo e
45 Desenvolvimento: Visão Histórica e
Atualidade
46 Defesa Civil na Paz e na Guerra
Cooperativismo e Colonização: Uma
47 Experiência de Desenvolvimento Social em
Sergipe (1970 a 1980)

x
Des.
Econômico

19/09/1984 Hélio da Silva Lima
13/09/1984 Hélio da Silva Lima
30/08/1984

João Marinônio A.
Carneiro

27/08/1984 Hélio da Silva Lima

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner, José Henrique de
Cirne Pinto Escobar
Carvalho
Creusa Capalbo, Aquiles Côrtes
Guimarães, Hélio da Silva Lima

Dalila Souza
Corsino

x

03/08/1984

João de Alvarenga
Soutto Mayor

João M. A. Carneiro, João de Alvarenga
Carlos Patrício
Soutto Mayor, José Henrique de
Freitas Pereira
Carvalho

Des. Social

12/07/1984

Aquiles Côrtes
Guimarães

João M. A. Carneiro, João de Alvarenga
Soutto Mayor, Aquiles Côrtes
Ediraldo Matos Silva
Guimarães

Obs.

365

Título da Dissertação

Área de
Concentração

48 Estatização e Iniciativa Privada

Defesa
dissert.

Orientador(a)

Banca Examinadora

Alunos(as)

x

02/07/1984

Jorge Duprat de
Britto Pereira

Aquiles Côrtes Guimarães, Creusa
Capalbo, Jorge Duprat de Britto Pereira

Agamênon Rocha
Souza
Helena Maria
Rabelo de Matos
Silva

49

Educação de Adultos: Uma Alternativa
para o Desenvolvimento Social

Des. Social

18/06/1984

João Marinônio A.
Carneiro

João M. A. Carneiro, Creusa Capalbo,
José Henrique de Carvalho

50

A Gratuidade Indiscriminada no Ensino
Superior Público

Des. Social

08/02/1984

João Marinônio A.
Carneiro

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Luiz Felipe Cabral
Oliveira Kellner, Nilza da Rocha Dias
Mauro
de Medeiros

x

07/02/1984

João Marinônio A.
Carneiro

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Umberto de Campos
Oliveira Kellner, Nilza da Rocha Dias
Carvalho Netto
de Medeiros

Relação entre Índios e Brancos no Brasil:
51 Evolução, Política Atual e Problemas
Básicos
A Disciplina de Estudo de Problemas
52 Brasileiros no Sistema de Ensino do
Ministério da Aeronáutica
53

Aspectos Psicossociais da
Farmacodependência

Comissão de Valores Imobiliários: Eficácia
de seu Poder de Controle e Contribuição
54
para o Desenvolvimento do Mercado de
Capitais
Desenvolvimento Agrícola do Nordeste:
55 Contribuição ao Estudo de Problemas
Brasileiros

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Maria Paulina
Oliveira Kellner, Brigadeiro Tércio
Gomes de Souza
Pacitti

Des. Social

27/10/1983 João Bina Machado

Des. Social

06/10/1983

Des.
Econômico

01/07/1983 Hélio da Silva Lima

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Fausto weiler
Oliveira Kellner, Hélio da Silva Lima

Des.
Econômico

09/06/1983 Hélio da Silva Lima

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Antônio Fernando
Oliveira Kellner, João de Alvarenga
Gomes da Costa
Soutto Mayor

Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de Oriosvaldo Pereira
Oliveira Kellner, Nalva Pereira Caldas
de Matos

Obs.

366

Título da Dissertação

Área de
Concentração

Defesa
dissert.

Orientador(a)

Banca Examinadora

Alunos(as)

Ação Cívico-Social: Planejamento por
Objetivos, Implementação, Avaliação,
Programas, Atividades Integradoras e
56
Propostas para Participação de Estudantes
da Disciplina Estudo de Problemas
Brasileiros no 3º Grau

Des. Social

12/05/1983

Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Arcy Magno da
Oliveira Kellner, João de Alvarenga
Silva
Soutto Mayor

57 Planejamento Familiar no Brasil

Des. Social

07/04/1983

João Marinônio A.
Carneiro

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner, Nilza da Rocha Dias
Zeny Rosendhal
de Medeiros

58

Função Social da Indústria na Elevação da
Moral Nacional

Des. Social

21/10/1982

Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de Antônio de
Oliveira Kellner, João de Alvarenga
Vasconcellos
Soutto Mayor
Fragoso

59

O Problema Demográfico Brasileiro e seus
Reflexos no Desenvolvimento Social

Des. Social

14/10/1982

João Marinônio A.
Carneiro

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de Heraldo Covas
Oliveira Kellner, Nalva Pereira Caldas
Pereira

60

As Causas do Processo de Urbanização no
Brasil

Des. Social

26/08/1982

João Marinônio A.
Carneiro

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
João Ribeiro da
Oliveira Kellner, Zenilde Lopes de
Silva
Siqueira

Des. Social

28/06/1982

João Marinônio A.
Carneiro

João M. A. Carneiro, Hélio da Silva
Joy Costa Mattos
Lima, Nilza da Rocha Dias de Medeiros

Des.
Econômico

25/05/1982 Hélio da Silva Lima

João M. A. Carneiro, Hélio da Silva
Maria Isabel
Lima, Nilza da Rocha Dias de Medeiros Martinez do Amaral

Des. Político

Isabel Maria
14/05/1982 Gonçalves do
Nascimento Gurgel

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner, Isabel Maria
Marita Silva Pimenta
Gonçalves do Nascimento Gurgel

Habitação de Interesse Social: Uma
61 Estratégia de Desenvolvimento
Comunitário
62

O Papel da Suframa na Industrialização da
Amazônia

63 Antártica: Um Desafio para o Brasil

Obs.

367

Título da Dissertação

Área de
Concentração

Estrutura Social Brasileira - Evolução,
64 Taxionomia Analítica e Atualidade: Uma
Contribuição ao Ensino de EPB
As Multinacionais e a Indústria
Automobilística: Sua Atuação no Brasil
A Importância do Poder para a Disciplina
66
Estudo de Problemas Brasileiros
65

67

Um Ministério de Defesa no Quadro da
Administração Federal

Des. Social

13/07/1981

Des. Social

29/06/1981

Des. Político
Segurança
Nacional

Influência do Partido Comunista na
Formação dos Partidos Políticos do Brasil
68
Levando o País, Indiretamente, ao
Bipartidarismo Vigente em 1979

x

Programa e Metodologia Empregados no
69 Ensino de Estudo de Problemas Brasileiro
na Área do Grande Rio

Des. Social

70

Sistema Integrado de Desenvolvimento
Econômico Brasileiro

Defesa
dissert.

Des.
Econômico

Orientador(a)
Luiz Carlos Bastos
Hosken

Banca Examinadora

João M. A. Carneiro, Hélio da Silva
Lima, Arthur Tavares Machado
João M. A. Carneiro, Hélio da Silva
Lima, Arthur Tavares Machado

João de Alvarenga
Soutto Mayor

João Bina Machado, Arthur Tavares
Machado, João de Alvarenga Soutto
Mayor

Ary Leonardo Pereira
Nereu de Matos
Peixoto
Edmirson Maranhão
Ferreira

06/04/1981 Maurício Assuf*

João Bina Machado, Arthur Tavares
Machado, João M. A. Carneiro

Fernando Antônio
Coelho Gonçalves

09/05/1980 João Bina Machado

João Bina Machado, Arthur Tavares
Machado, Luiz Carlos Bastos Hosken

Horácio Lemos
Corrêa

19/12/1979

Hermínio Augusto
de Faria

Obs.

João M. A. Carneiro, Sheilah Rubino de
Gisela Maria
Oliveira Kellner, Luiz Carlos Bastos
Bandeira Pereira
Hosken

Luiz Carlos Bastos
Hosken
Pedro Fontana
18/06/1981
Júnior
14/05/1981

Alunos(as)

João M. A. Carneiro, Arthur Tavares
Machado, Hermínio Augusto de Faria

Antônio Semprini
Vallejo**

Fonte: Portarias da CEPB e ISEBI (1987) com informações sobre Defesa de Dissertações de Mestrado em EPB; Relação de Teses Defendidas de 1979 a 1990.

* "O
professororientador
não
participou
da Banca
do
Mestrado
por haver
falecido".

** "Não foi
aprovado o
candidato
ao título de
Mestre"
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Tabela com Listagem de Dissertações iniciadas, mas não defendidas

Título da Dissertação
1

A Importância da Tecnologia Alimentar como
Fator de Desenvolvimento Social

Os Reflexos do Desenvolvimento na
2 Descaracterização dos Tipos Regionais
Brasileiros
3 Fixação da Fronteira Brasil-Paraguai
Desenvolvimento de Recursos Humanos na
Empresa Nacional
Crescimento Demográfico e a Segurança
5
Nacional
4

Área de
Orientador(a)
Concetração
Desenvolvimento Luiz Carlos Bastos
Social
Hosken
x
Des. Político
Des. Social
Des. Social

Alunos(as)
Albino Abelha Salles

Creusa Capalbo

Alfredo Leopoldino

Arthur Paupério
Machado
Luiz Carlos Bastos
Hosken
Luiz Carlos Bastos
Hosken

Ângela Maria Sant’Anna
Figueiredo

Carlos Alberto Grassani
Célia Maria Monteiro
Soares

6 Educar para organizar a democracia brasileira

x

O conceito de Ensino Superior em Anísio
Teixeira

x

Creusa Capalbo

Cléa Góis e Silva

Direitos Humanos à Luz da Constituição
8 Brasileira, da Bíblia Sagrada e da Tecnologia
Cristã

x

João Marinônio A.
Carneiro

Eliezer Tavares de Jesus

7

9

Interação do Fator Nutrição: Patrimônio
Genético, no Caso Brasileiro

Fundamentos de Segurança e Desenvolvimento:
Educação Moral e Cívica
Os Tranportes Urbanos nas Grandes Metrópoles
11
Brasileiras
10

Organização dos Conteúdos de Estudo de
12 Problemas Brasileiros como Disciplina no 3º
Grau de Especialização
13 O Carvão no Contexto Energético Mundial
A Telefonia no Desenvolvimento Econômico
14
Brasileiro

x

Ary Andrade Barreto

x

x

x

x

Des. Econômico Hélio da Silva Lima
Des. Social

Luiz Carlos Bastos
Hosken

Des. Econômico Hélio da Silva Lima

Fernando Arahy
Baptista
Hécio de Magalhães
Tibery
Helena Amélia da Silveira
Paradela
Irene Miranda Leal
José Luiz Batista

Des. Político

Arthur Paupério
Machado

Lauro César Cerqueira de
Amorim
Leônidas César Correia de
Moraes

x

Creusa Capalbo

Marcos kipperman

A Importância da Moral e do Direito na
Segurança Nacional

Des. Político

Arthur Paupério
Machado

Maria Augusta Alvim
Leite

Estudo Comparativo da Estrutura Industrial
18 Brasileira nos Períodos 1930/45 e 55/60:
aspectos sociais

x

João Marinônio A.
Carneiro

Mariney Kless Ribeiro

19 Os Transportes e a Segurança Nacional

x

João de Alvarenga
Soutto Mayor
João Marinônio A.
Carneiro

Mozart Ernesto Neves
Dornelles
Newton de Oliveira
Câmara

15 As Fronteiras e a Geopolítica
A universidade do Estado do Rio de Janeiro e o
16 Desenvolvimento Social do Interior do
Amazonas
17

20

Defesa Civil: Necessidade de uma Política
Preventiva

Des. Econômico Hélio da Silva Lima

x

369

Título da Dissertação
Informações na Segurança e no
Desenvolvimento
A Assistência Judiciária e o Equilíbrio Social
22
Brasileiro
21

23 O Poder de Polícia
24 Problemas de Criança e do Jovem
25

Formação especial: uma contribuição à
educação geral

26 A Violência nos Centros Urbanos
27 O Federalismo no Brasil
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Um Sistema de Multimeios Instrucionais como
Contribuição à Alfabetização
A Família Brasileira e a Preservação dos Nossos
Valores Morais
Interrelações entre o Populismo e o
Patrimonialismo no Brasil
A Estrutura Agrária Brasileira e sua Realidade
Social - Cachoeiro de Macacu: um modelo?
O Programa Antártico Brasileiro e sua
Contribuição para a Sociedade Brasileira
Qualidade de Vida: Um Novo Critério de
Desenvolvimento Econômico
A Importância do Progresso Tecnológico no
Desenvolvimento Econômico
A Influência da Marinha da Guerra no
Desenvolvimento e na Segurança Nacional
A Igreja Católica: Crise e Influências na Vida
Nacional

37 Reforma Agrária

Área de
Concetração
x
x
Des. Político
x
x
Des. Social
x
x
x
x
x

Orientador(a)
João Marinônio A.
Carneiro
Aquiles Côrtes
Guimarães
Arthur Paupério
Machado
Jorge Duprat de
Britto Pereira
x
Luiz Carlos Bastos
Hosken
x
José Henrique de
Carvalho
Sheilah Rubino de
Oliveira Kellner
Ricardo Velez
Rodrigues
Jorge Duprat de
Britto Pereira

Alunos(as)
Orlando Dias da Costa
Rosângela Martins
Alcântara Zagaglia
Sady Nunes
Sônia Helena Koebcke
Sylvio Castro Veras
Yedda Brandão e Silva
Zélia Madruga
Zilka de Faria Viera
Josyane Favres da Silva
Miriam de Oliveira Santos
Jussara Carvalho

x

x

Newton Lemos de
Azeredo

x

x

Eduardo Ramos Coelho

x
x
Segurança
Nacional
x

Hélio da Silva Lima
x
João de Alvarenga
Soutto Mayor
João Marinônio A.
Carneiro
João Marinônio A.
Carneiro

josé Antônio Dias
Paulo Lopes Nunes
Ferreira
Lenilce Pinheiro Santana
José Previdente

"Zona Sul" do Rio de Janeiro: Exemplo de
Des. Social
Tharceu Nehrer
Desenvolvimento Desordenado
Segurança do Trabalho: Realidade de um Paiz
x
x
Reinaldo Rocha
39
em Desenvolvimento
FONTE: CAPES, Relatórios Anuais, 1980 a 1985; MEC/CAPES. Sistema de Informações sobre cursos de pós-graduação –
Cadastramento do ano de 1988; MEC/SESU/CAPES. Guia de encaminhamento de documentos, 1992 e 1993.
38
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Caracterização dos alunos da Pós Graduação em EPB
1. Alunos que concluíram o Mestrado em EPB
Nº

1

2

Insc.
Nºi

194

x

Alunos(as)

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Agamênon
09/07/1947 Osvaldo Cruz
Rocha Souza

Escola Naval.
Administração e Ciências
Contábeis. Especialização
em Ensino Superior.

“Estarei em gozo de férias
regulamentadas no
período de 20-12-78 a 2001-79 entrando, logo em
seguida, de Licença
Militar da Ativa da
Especial de (6) seis meses.
Marinha/Escola Naval.
Ao término dessa Licença,
Professor contratado de
solicitarei licenciamento
EPB da UERJ, desde março
do Serviço da Marinha
de 1980
(SAM), por término de
compromisso, face ao
desejo de dedicar-me ao
Magistério de 3º Grau”
(28/11/77)

Ângela Vieira
Esteves (filha
03/04/1958
da Zilka de
Faria Vieira)

Pedagogia. Especialização
em Docência Superior

Assessora do Deputado
Federal Rubem Medina.
Assessora do Diretor da
Bloch e IECIL - Júlio Niskier

Tijuca

Especialização

Ingresso no
Mestrado

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
18/11/79.
Defesa:
02/07/84

08/08/83 a
02/12/83

Em 12/03/84 a
20/11/84.
Defesa:
25/02/87

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"A alternativa de realizar um Curso de excelente nível, abrangente no estudo dos relevantes problemas brasileiros, nos enfoque s sócio-econômico-político, seria a razão
primeira, de minha busca em realizar o mestrado em EPB. Referendando a minha formação de educadora, penso ser útil a fundamentação político econômica, dos atos
transformadores em nosso país, além de ampliar uma postura profissional , que venho desempenhando ao participar do 'staff' po lítico do Deputado Federal Rubem Medina,
com funções de assessoria político-pedagógica" (Ângela Vieira Esteves, 04/01/83).

372

Nº

3

Insc.
Nº

x

Alunos(as)

Angélica
Ramos de
Oliveira

Nascim. Residência

22/03/1932

Vila Izabel

Formação

Arquitetura

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

A aluna solicitou à
Comissão do Programa de
Pós-Graduação em EPB da
UERJ, em 15/03/88, "50%
de bolsa de estudos
alegando desde já falta de
recursos devido a
comprometimentos
familiares". E acrescenta
que "em caso negativo de
concessão de bolsa serei
obrigada a trancar a
matrícula desse semestre,
fato que muito me
desagrada por estar em
fase de dissertação...". O
pedido não foi concedido
pela Coordenação.

06/08/84 a
20/06/85

Em 05/08/85 a
20/06/86.
Defesa:
07/05/92

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"O Curso de Especialização em EPB é uma oportunidade única de aprimoramento em uma das disciplinas pela qual mais me interessei na faculdade. Durante o ano de 1982 li
diversos livros indicados pela Professora Vera Medina (tais como: Brasil, Geopolítica e Destino do General Meira Matos; Estudo de Problemas Brasileiros de Hilário Torloni;
Estudo dos Problemas Brasileiros de Luiz Toledo Machado; Aspirações Nacionais de josé Honório Rodrigues, entre outros), e interessei-me pelos assuntos por eles abordados,
fiquei então na espectativa de um curso de aperfeiçoamento que ora surge. Pretendo aplicar os conhecimentos adquiridos neste curso lecionado, (aliás, grande parte de minha
família é composta de professores, talvez a origem do desejo de lecionar - atualmente dou aulas particulares), além disto acho importante o acúmulo de conhecimentos, pois
analisando o programa do curso juntamente com um professor (Sérgio Alvarenga) chegamos a conclusão de que será de grande utilidade a adição destas disciplinas para meu
aprendizado" (Angélica Ramos de Oliveira, 08/07/84).
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Nº

4

5

6

Insc.
Nº

198

Alunos(as)

Antônio
Carlos de
Carvalho

x

Antônio
Carlos Dias

x

Antônio
Carlos
Nogueira
Rocha

Nascim. Residência

14/08/1944

Ilha do
governador

23/01/1944 São Luíz-MA

27/06/1952

Tijuca

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Chefe do departamento
Museologia.
de Programas e Projetos
Especialização em História. da Embratur-Ministério da
Especialização em EPB
Indútria e Comércio.
(Fórum de Ciência e
Professor de EPB (Estácio
Cultura da UFRJ/1977
e Faculdade Paschoal
Carlos Magno)
Direito. Especialização em
Teoria e Técnica da
Comunicação.
Especialização em Didática
a Nível Superior

Graduado em Ciências
Navais pela Escola Naval.
Escola de Engenharia.
Formação de Oficiais do
Corpo da Armada

Professor de EPB lotado
no Departamento de
Sociologia e
Ficha de inscrição de
Antropologia/UFMA.
02/12/85
Diretor do Departamento
de Assuntos EstudantisPREXAE/UFMA

Oficial da Ativa.

Especialização

Ingresso no
Mestrado

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
08/11/79.
Defesa:
01/07/85

?

Em 03/03/86 a
07/12/87.
Defesa:
01/04/92

04/03/85 a
14/11/85

Em 03/03/86 a
14/12/88.
Defesa:
10/04/89

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"O objetivo da realização de um Curso deste nível [Especialização], reside na possibilidade de adquirir os conhecimentos necessários para a correta compreensão da
problemática brasileira, aplicável não somente à minha atividade profissional como também ao futuro exercício do magistério" (Antônio Carlos Nogueira Rocha, 21/02/85).
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Nº

7

8

Insc.
Nº

201

245

Alunos(as)

Nascim. Residência

Antônio de
Vasconcellos 12/09/1940
Fragoso

Antônio
Fernando
Gomes da
Costa

230247

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Militar da Ativa. Oficial da
Marinha (2º Tenente)

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
08/11/79.
Defesa:
21/10/82

Capitão do Exército

12/03/79 a
08/11/79

Em 03/03/80 a
21/11/80.
Defesa:
09/06/83

Formação

Atividade Profissional

Méier

Formação de Oficiais da
Marinha. Curso de
Administração de Serviços
Gerais para Oficiais em
andamento

Resende

AMAN. Cursando último
período de Estudos Sociais

Obs. Relevantes

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Sendo estudioso autodidata de problemas brasileiros no campo político, econômico, psicosocial, militar e cultural, resolvi completar meus estudos fazendo o curso de Estudos
Sociais da Federação de Escolas Faculdades Integradas Simonsen, onde no final deste semestre obterei a licenciatura plena na disciplina OSPB e EMC. Pretendo prosseguir
meus estudos visando vir lecionar em nível superior, EPB. O caminho natural seria o curso de Especialização na UERJ. Caso consiga meu intento dedicar-me-ei aos estudos de
problemas nacionais, geopolíticos, relações internacionais" (Antônio Fernando Gomes da Costa, 10/01/79).

9

x

Antônio José
Semprini
Vallejo

Concluiu Especialização,
entrou no Mestrado,
concluiu os créditos do
Mestrado em EPB, mas
não teve a disertação
aprovada

?

Sim

375

Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

10

120

Arcy Magno
da Silva

11

202

Nascim. Residência

09/06/1936

Ary Leonardo
15/06/1919
Pereira

Tijuca

Botafogo

Formação

Atividade Profissional

AMAN. EsAO. ECEME.
Escola de Artilharia de
Costa e Antiaérea

Instrutor da EsAO

AMAN. EsAO. Curso de
Transporte de Tropas

Coronel R1 de Artilharia
do Exército

Obs. Relevantes

"Inquéritos": - "30 Abr 64:
Encarregado de IPM a fim
de apurar fatos
relacionados com a
atuação da Frente de
Mobilização Popular em
Barucri e Carapicuiba e
sua possível vinculação
com o Sindicato Rual
Tamboré, bem como a
participação de militares
numa organização
subversiva". - "28 Ago 64
a 9 Nov 65: À disposição
do Encarregado do
IPM/UNE-UBES, General
Hugo Panaco Alvim

Especialização

Ingresso no
Mestrado

11/04/77 a
05/12/77

Em 1980 a
1981. Defesa:
12/05/83

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
08/11/79.
Defesa:
29/06/81

Referências Elogiosas sobre Ary Leonardo Pereira:
"Capitão Ary Leonardo Pereira: Pontual, educado, disciplinado, muito inteligente, dotado de espírito de decisão e iniciativa, exprime normalmente suas idéias, revelou
interesse pelo Curso e senso de julgamento. Oficial metódico e organizado. Está em boas condições para o exercício de funções de Comando e Estado Maior num Grupo de
Artilharia de Campanha bem como de Estado Maior da AD" (conceito emitido pela EsAO, sem data e assinatura).
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Nº

12

Insc.
Nº

x

Alunos(as)

Carlos
Lindomar
Andrade

Nascim. Residência

22/03/1945 Copacabana

Formação

Pedagogia. Licenciado em
Matemática.
Especialização em Estudos
Brasileiros (Universidade
Mackenzie/79)

Atividade Profissional

Professor de EPB da UFSC
desde 1975

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Em 1981. Teve
aproveitamento
Em 09/03/87 a
de créditos, pois
23/11/88.
fez o curso de
Defesa:
Especialização
17/04/91
em EPB no
Estado do Paraná

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Desde os tempos de Curso Ginasial, já me interessava por assuntos relacionados com a realidade brasileira. Em 1975, após aprovado em concurso público específico, fui
contratado como professor de EPB, da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. Dois anos após, passei a cumprir regime de dedicação exclusiva, na coordenadoria de
EPB da UFSC. Em 1978, frequentei o Ciclo de Conferências sobre Segurança e Desenvolvimento Nacional da ADESG, em Florianópolis. Em 1979, concluí o Curso de
Especialização em Estudos Brasileiros na Universidade Mackenzie de São Paulo, esperando, a implantação, no ano seguinte da segunda parte do Curso, a nível de Mestrado, o
que não aconteceu. Este ano, por indicação do coordenador de EPB e do Magnífico Reitor da UFSC, estou frequentando o Curso Su perior de Guerra da ESG. Levando-se,
portanto, em consideração o meu campo de interesse e as minhas atividades profissionais, torna-se evidente a grande utilidade do Curso Mestrado em EPB, para mim. com o
Mestrado em EPB, poderei aprofundar meus conhecimentos na área que mais me interessa, e, servir como elemento multiplicador junto aos meus alunos e até mesmo aos
meus colegas" (Carlos Lindomar Andrade, 09/03/81).

13

15

Carlos
Patrício
Freitas
Pereira

01/06/1938 Copacabana

AMAN. EsAO. ECEME.
Ciências Sociais.
Administração

Instrutor da ECEME. Major
de Engenharia do Exército
Brasileiro

13/03/76 a
13/11/77

De 1979 a
1980. Defesa:
03/08/84
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Nº

14

Insc.
Nº

272

Alunos(as)

Cirne Pinto
Escobar

Nascim. Residência

22/04/1930 Jacarepaguá

Formação

Letras

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Professor de Língua
Portuguesa

"Professor de
Comunicação e Expressão
em cursos de preparação
nas Escolas Militares, a
partir de 1968" e
"Professor-Conferecista
no Curso de Atualização
de Língua Portuguesa,
realizado na sede do
Clube dos Subtenentes e
Sargentos do Exército, RJ,
em 1975". Cita como
fontes de referência
profissional dois
professores e dois
tenentes-coronéis,
sendos estes últimos
Carlos augusto de
Almeida Gomes Vianna e
jorge Cardoso Nogueira,
ambos da 5º Brigada de
Cavalaria Blindada

03/03/80 a
13/11/80

Em 13/03/81 a
30/11/81.
Defesa:
30/08/84

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"O signatário deseja fazer o Curso de Especialização em EPB visando aprofundar conhecimentos, indo às causas primeiras do momento histórico para justificar determinadas
tendência do movimento literário brasiileiros, a partir de 1930. Dessa forma, os informes adquiridos serão de grande valia nas aulas de Literatura Nacional. É também de
interesse do candidato ampliar seus conhecimentos no setor, por meio da pesquisa, ingressando no Curso de Mestrado para aplicação no ensino superior" (Cirne Pinto Escobar
03/01/80)
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Nº

15

Insc.
Nº

Alunos(as)

x

Constança
Maria da
Rocha
Moreira

Nascim. Residência

06/01/1946

Tijuca

Formação

Geografia

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Professora de geografia
para 1º e 2º Graus

Fez Curso de Atualização
Teológica no
Departamento
Arquidiocesano de Ensino
Religioso (DAER/68)

08/08/83 a
29/11/84

Em 04/03/85 a
14/11/85.
Defesa:
26/06/89

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Como professora de Geografia, inclusive Geografia do Brasil, tenho necessidade de um maior aprofundamento dos conhecimentos em problemas brasileiros. No trabalho com
o 2º grau, principalmente, que envolve também a disciplina OSPB, o assunto é extremamente necessário. Profissionalmente, isso significa também um crescimento interior
pois permitirá uma visão do Brasil. A aplicação desses conhecimentos será feita junto aos alunos de 2º grau com os quais trabalho" (Constança Maria da Rocha Moreira,
13/07/83)

16

212

Dalila Souza
Corsino

25/03/1933

Usina
(Tijuca)

História. Geografia

Assistente I da
APCA/Assessoria de
Planejamento,
Coordenação e AnáliseSubsecretaria de Estado
de Educação e Cultura.
Professora de ensino
primário e médio

09/03/78 a
08/11/79

Em 03/03/80 a
29/07/81.
Defesa:
27/08/84
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Nº

17

Insc.
Nº

x

Alunos(as)

Nascim. Residência

Dióscedes da
16/11/1929
Silva Mello

Méier

Formação

História Natural.
Especialização em Ensino
Superior na Escola de
Reabilitação/ABBR

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Professor

Participou do Ciclo de
Extensão sobre o tema
"Juventudade Brasileira Realidade e Perspectivas",
na ESG, em julho de 1985

02/08/82 a
02/12/83

Em 12/03/84 a
20/11/84.
Defesa:
26/01/89

Por que a Pós-Graduação em EPB?"Aprendi no Curso de Especialização em Ensino Superior da ABBR que, a educação é um elemento de estabilização de uma sociedade , onde
o trabalho é centralizado em torno de temas básicos, passíveis de serem estudados, como: o processo de desenvolvimento de um povo aliado a sua segurança, entre outros. O
homem necessita de constante atualização, de permanente reciclagem, que lhe permita se qualificar para os novos desafios do trabalho que a sua coletividade venha a exigir.
Eis porque, acredito que o Mestrado em EPB é o componente básico de minha formação profissional e, o indicador dos vetores que me lançaram no contexto educacional de
meu povo, não como uma unidade biológica, mas sim, como ente social capaz de reforçar a minha idéia de pátria e de autoridade" (Dióscedes da Silva Mello, 25/07/82)

18

17

Ediraldo
Matos Silva
(marido da
Helena
Maria. R. de
M. Silva)

25/06/1946

Tijuca

Direito. Administração.
Ciências Sociais

Advocacia. Professor de
EPB/SUAM

Concluiu em
1976

Em 1977 a
1980. Defesa:
12/07/84
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Nº

19

20

21

Insc.
Nº

95

209

019

Alunos(as)

Edmirson
Maranhão
Ferreira

Eldo Lage
Flores

Nascim. Residência

07/02/2027

25/10/1942

Elisabete
11/12/1947
Rosa dos Reis

Andaraí

Méier

Especialização

Ingresso no
Mestrado

08/76 a 7/77

Em 08/77 a 2º
sem/80.
Defesa:
14/05/81

Administração e Ciências
Contábeis

Gerente de administração
de cargos e salários.
Assistente de Professor do
IDEG (Instituto de
Desenvolvimento
Econômico Gerencial)

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
08/11/79.
Defesa:
30/04/87

História. Pedagogia

Professora de Estudos
Sociais, EMC e OSPB do
Município

05/08/85 a
23/06/86

Em 11/08/86 a
07/12/87.
Defesa:
11/06/90

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

AMAN. EsAO. ECEME.
CEMCFA/ESG.
Administração

Militar. Coronel do
Exército. Professor de
história e geografia (2º e
3º graus)

Em 1970 foi
"conferencista do Curso
de Aperfeiçoamento
sobre 'Estudo de
Problemas Brasileiros'
administrado pelo Centro
de Aperfeiçoamento
Especializado e extensão
da Univerasidade Federal
Rural de Pernambuco, e
destinado ao
aperfeiçoamento de
professores
universitários" (03/06/76)
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Nº

22

Insc.
Nº

Alunos(as)

x

Eunilda
Kemmer
Cernev

Nascim. Residência

11/02/1942 Londrina-PR

Formação

Atividade Profissional

História. Especialização em
MES

Professora de 1º e 2º
Graus

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

06/08/84 a
20/06/85

Em 04/08/85 a
14/11/85.
Defesa:
04/12/91

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Interesse no Curso de Especialização e Mestrado em EPB: Por já estar atuando na área, ministrando aulas nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Londrina. Por
ter interesse em se especializar na área. Pelo fato de sua Universidade de origem não dispor, em seu quadro de pessoal docente, de nenhum professor habilitado a nível de
Mestrado nessa área. Por acreditar que, com os novos conhecimentos, poderá passar a atuar nos cursos de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Lodrina (vários de
Especialização e dois de Mestrado)" (Eunilda Kemmer Cernev, junho/84)

23

207

Fausto weiler 14/02/1947

Tijuca

História. Economia. Curso
incompleto de Filosofia e
Teologia/68-69

Professor de EPB e OSPB
(Santa Úrsula/Faculdade
Notre Dame). Assessor do
Diretor Geral do
Departamento de
Atividades Comerciais da
Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo do
Estado do RJ

Participou da Primeira
Semana de Estudo de
Problemas Brasileiros da
Universidade Santa
Úrsula/Out.74

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
08/11/79.
Defesa:
01/07/83
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Nº

24

25

26

Insc.
Nº

Alunos(as)

128

Fernando
Antônio
Coelho
Gonçalves

Nascim. Residência

05/07/1934

Maracanã

x

Fernando
César Barros 24/09/1957
da Gama

Humaitá

021

Flávio Gomes
10/07/1953
de Almeida

São
Francisco
Xavier

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

AMAN. AEsAO.
Especialização na Escola de
Equitação do Exército.
ECEME

Instrutor da EsAO

"Membro da SEPES-RJ, na
VIII Conferência da Liga
Comunista Internacional".
"conferencista do IME em
assuntos de Movimento
Comunista Internacional

11/04/77 a
05/12/77

Em 09/03/78 a
30/11/78.
Defesa:
06/04/81

Geografia

Professor de 1º, 2º graus e
supletivo de 1º grau.
Professor de EPB
(FAHUPE)

Participou do Projeto
Rondon (Nacional) - 1981.
Foi coordenador da área
de Estudos Sociais do 2]
grau e supletico de 1º
grau me Colégio

1985 a 1986

Em 08/03/86 a
11/08/87.
Defesa:
19/04/89

Geografia. Economia

Professor de 1 e 2º Graus.
Geógrafo do IBGE

05/08/85 a
20/06/86

Em 11/08/86 a
28/11/87.
Defesa:
18/01/89

Formação

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Meu interesse em fazer o Curso de Especialização em EPB cresceu ao ouvir comentários de pessoas que fizeram o curso e o consideraram bastante interessantre. Como
geógrafo tenho grande preocupação com problemas brasileiros e seus reflexos sobre a sociedade. Uma forma de encontar soluções que amenizem estes efeitos é estudando os
problemas, procurando buscar suas origens e analisando suas causas e consequências" (Flávio Gomes de Almeida, 22/07/85)

383

Nº

Insc.
Nº

27

28

Gisela Maria
Bandeira
07/09/1945 Copacabana
Pereira

29

Helena Maria
Rabelo de
Matos Silva
19/11/1945
(mulher do
Ediraldo M.
Silva)

28

29

30

Alunos(as)

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

Ciências Sociais. Curso de
Extensão em Geografia

Professora do Ensino
Médio

Tijuca

Pedagogia. Orientação
Educacional. Direito

Coordenação de ensino
supletivo. Secretaria de
Estado de Educação e
Cultura. Assistente de
Advocacia

Jardim
Botânico

204

Heloísa
Maria de
Sabóia
Ribeiro

04/12/1940

História. Geografia. Curso
de Extensão Universitária
"Problemas Internacionais
Americanos" (Puc/Instituto
Cultural Brasil-Argentina)

Professora de História,
Geografia e EMC

203

Heraldo
Covas
Pereira

AMAN. Escola de Educação
26/10/1942 Copacabana
Física do Exército. EsAO

Oficial do Exército
(Capitão). Instrutor da
AMAN e da EsAO

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Concluiu em
1976

1977. Defesa:
13/07/81

Foi responsável pelo
Centro de Civismo Escolar
na Escola Rainha
Vitória/1964.

Concluiu em
1976

Em 1977 a
1979. Defesa:
18/06/84

Participou do II Ciclo de
Segurança e
Desenvolvimento da
ADESG/77 e do II Ciclo de
Comunicação de Massa
da ADESG/77

14/08/78 a
08/11/79

Em 03/03/80 a
30/11/81.
Defesa:
13/09/84

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
08/08/80.
Defesa:
14/10/82

Obs. Relevantes
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Nº

31

32

33

Insc.
Nº

30

Alunos(as)

Horácio
Lemos
Corrêa

x

Iara Elfriede
Enke
Carneiro

31

Ítalo da
Costa Jóia

Nascim. Residência

01/10/1915

18/06/1938

29/05/1930

Ilha do
governador

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Escola Militar de Realengo
(futura AMAN). Curso de
Guerra Química no CIEAR.
Curso de Informação e
Contra-Informação na
ECEME . Curso na ECEME
"nível doutorado". ESG

Militar (General).
Professor de EPB para os
cursos de Graduação e
Pós-Graduação da UERJ.
Então coordenador do
Núcleo de Estudo e
Pesquisa da CEPB/UERJ
(em dez.75)

Membro da ADSG/RJ.
"Curso avulso que
frequentou: Estágio de
Guerra Revolucionária e
Anti-Comunismo (pelo
Estado Maior do Exército1960)". Foi Subcoordenador da
CEPB/UERJ.

Concluiu em
1976

Em 11/04/77 a
05/12/77.
Defesa:
09/05/80

Sócia-gerente da Clínica
Maranata

Iara é esposa de João
Marinônio Aveiro
Carneiro. Consta junto à
ficha curricular dela a
certidão de casamento.
Em 1960 foi professora
primária do 9º Regimento
de Infantaria Ministério
da Guerra/Pelotas-RS

04/03/85 a
14/11/85

Em 03/03/86 a
27/11/86.
Defesa:
21/11/88

10/03/76 a
28/11/76

Em 13/03/81 a
30/11/81.
Defesa:
11/05/85

Méier

Pedagogia

Tijuca

Escola da Aeronáutica
(AFA). Economia.

Militar. Professor
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Nº

34

35

Insc.
Nº

x

x

Alunos(as)

Nascim. Residência

Jayade
Machado de 30/03/1921
Mendonça

FonsecaNiterói

João Orlando
20/10/1933 Copacabana
Canaan

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Medicina Veterinária.
Curso na ADESG

Professor de Parasitologia
e Doenças Parasitárias.
Professor de EPB
(Faculdade de
Veterinária/UFF)

"Componente da Força
Expedicionária Brasileira
onde ocupou o posto de
2º sargento de infantaria"

07/03/83 a
27/06/86

Em 11/08/86 a
14/12/87.
Defesa:
30/03/93

Direito. Ciências Sociais.
Atualização em EPB/UFRJ

"Militar (Oficial da Ativa)".
Professor Universitário de
História, ética, Política,
Economia, Sociologia e
EPB (EPB na Estácio de
Sá). Professor de ensino
médio de EMC e OSPB

Cursos no Centro de
Estudos de Pessoal do
Ministério do Exército
(68) e de Técnica de
Ensino no Ministério da
Marinha (75)

08/03/82 a
23/11/82

Em 07/03/83 a
02/12/83.
Defesa:
19/12/85

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Tem por objetivo imediato a reciclagem e aperfeiçoamento da graduação nos cursos superiores, relacionados em seu 'Curriculum Vitae', bem como o aprofundamento na
busca de melhor formação científico-cultural na especialidade de 'Estudo de Problemas Brasileiros', área na qual é possuidor de Curso de Atualização da UFRJ e lecionou como
professor universitário. O candidato, ao longo de sua vida profissional, quer como militar, quer no magistério, vem procurando c onhecer e analisar as caracterísitcas básicas
da realidade brasileira - o homem, a terra e as instituições, de modo que possa melhor compreender os problemas nacionais, sempre que possível, apontar e estudar as
soluções convenientes. Por reconhecer as dificuldades para tais soluções, espera conseguir, no seu reingresso à Universidade, ao convívio com novos colegas e o
relacionamento com notáveis mestres, novas motivações, maior visualização dos principais aspectos da conjuntura nacional, encontrando-lhes inter-relacionamento.
Motivado, assim, continuar de 'Moto próprio' esses estudos para poder melhor transmitir aos seus futuros alunos os conhecimentos adquiridos no Curso de Especialização em
EPB, na tão árdua quão honrosa tarefa de ensinar, para o engrandecimento nacional" (João Orlando Canaan, 30/01/82)
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Nº

36

37

38

39

Insc.
Nº

Alunos(as)

144

João Ribeiro
da Silva

178

João Vianna
de Oliveira

x

12

José Murillo
Beurem
Ramalho

José
Wanderley
Borges

Nascim. Residência

31/01/1928

15/04/1923

10/07/1923

10/08/1945

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Militar (tenente coronel).
Professor do Colégio
Militar do RJ

11/04/77 a
05/12/77

Em 09/03/78 a
30/11/78.
Defesa:
26/08/82

foi professor de Técnicas
Professor de ensino médio de Ensino de Geografia
de Geografia
para oficiais do exército,
1968

01/08/77 a
14/07/78

Em 14/08/78 a
29/06/79.
Defesa:
23/10/86

08/03/82 a
23/11/82

Em 07/03/83 a
02/12/83.
Defesa:
03/06/85

03/03/86 a
26/06/87

Em 22/08/88 a
12/89 Defesa:
14/09/92

Formação

Atividade Profissional

Tijuca

AMAN. Geografia. História.
Matemática. Curso de
Orientação Educacional

Tijuca

Geografia. História. Curso
de aperfeiçoamento para
professores de GeografiaIBGE/62

Ipanema

curso superior na AMAN.
Aperfeiçoamento na EsAO.
Curso na ECEME em "nível
de
mestrado/doutorado/três
anos". Psicologia. PósGraduação em Adm.
Pública

Pilares

Militar

Ciências Contábeis. Curso
de Formação de
Professores de disciplinas
Específicas de Ensino
Professor do Estado do RJ.
Técnico-Comercial. Curso
Fiscal de Contribuições
de Conferências
Previdenciárias do IAPAS
"Panorama da Arte LatinoAmericana
Contemporânea/Ministério
da Marinha

Obs. Relevantes

Fundador da
Coordenação Estadual do
Projeto Rondon-MT
(ófrgão do Ministério do
Interior em Mato Grosso).
Planejou os Projetos
Rondon III, IV, V e VI do
Estado de Mato Grosso.
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Nº

40

41

42

Insc.
Nº

102

Alunos(as)

Joy Costa
Mattos

179

Léa Celeste
Lattari da
Costa
(mulher do
Lenyr Alves
da Costa)

181

Lenyr Alves
da costa
(marido da
Léa Celeste)

Nascim. Residência

12/01/1944

03/01/1935

19/09/1936

Rio
Comprido

Laranjeiras

Laranjeiras

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Professora de sociologia
da UERJ e da PUC.

07/10/76 a
28/07/77

01/08/77 a
14/07/78.
Defesa:
28/06/82

Psicologia

Professora de psicologia
de 1º, 2º e 3º graus.
Orientadora Educacional.
Assistente I da
Coordenadoria de Ensino
de 1º grau do
Departamento Geral da
Secretaria Municipal de
Educação/Rj

01/08/77 a
14/07/78

Em 14/08/78 a
29/06/79.
Defesa:
20/12/89

Filosofia. Escola Nacional
de Belas Artes.

Professor de Desenho de
1º e 2º Graus. Assistente
de direitor de escola.
Supervisor do Serviços
Técnico de Assuntos
Educacionais

01/08/77 a
14/07/78

Em 14/08/78 a
29/06/79.
Defesa:
20/12/89

Formação

Atividade Profissional

Ciências Sociais.
Especialização em
Sociologia da Educação.
Curso de EPB (Fórum de
Ciência e Cultura da
UFRJ/1975

Obs. Relevantes
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Nº

43

Insc.
Nº

x

Alunos(as)

Lígia Vianna
Mendes

44

x

Luiz Felipe
Cabral
Mauro

45

x

Manoel
César
Ferreira

Nascim. Residência

24/12/1946

26/09/1938

Tijuca

Urca

Formação

Química

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Professora de ensino
médio

Em 07/04/87, Ricardo
Velez Rodriguez, então
orientador da aluna,
solicitou ao
Representante da
Organização Internacional
do Trabalho no Brasil
(Brasília-DF) uma bolsa de
estudos, em Turim, para a
referida mestranda do
então ISEBI. Em 1991,
Otto Vergara passa a ser
orientador da mestranda,
pois Ricardo Velez
afastou-se da UERJ

06/08/84 a
14/11/85

Em 03/03/86 a
07/12/88.
Defesa:
26/11/92

?

Em 08/03/82 a
23/11/82.
Defesa:
08/02/84

Concluiu em
1980

Defesa:
19/09/84

Há, junto ao material
curricular do aluno, uma
relação, apresentada pelo
Engenharia. Especialização
Coordenador de EPB na
mesmo, das retificações
em EPB na Universidade Federação das Faculdades
que foram feitas em sua
Mackenzie/79. Curso
Isoladas de Araraquara-SP
dissertação, em resposta
Superior de Guerra-ESG/82
desde 1979
às sugestões dos
professores feitas quando
da defesa de dissertação
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Nº

46

47

48

Insc.
Nº

x

184

21

Alunos(as)

Marcomede
Rangel
Nunes

Nascim. Residência

28/05/1951 Cidade Nova

Maria Aldice
Silva de
03/07/1939
Athayde

Maria da
Conceição
Magalhães
dos Reis

08/12/1945

Formação

Física. Pós-Graduação em
Jornalismo

Laranjeiras

História. Curso de MES.
Curso de Atualização em
EPB (Fórum de Ciência e
Cultura da UFRJ)

Realengo

Pedagogia. Curso de
Docência Superior

Especialização

Ingresso no
Mestrado

12/03/84 a
29/11/84

Em 04/03/85
Mas trancou
matrícula.
Voltou em
11/08/86 a...
1989. Defesa:
22/03/90

Professora de curso
primário e superior.
Jornalista Profissinal

01/08/77 a
14/07/78

Em 12/08/78 a
29/06/79.
Defesa:
20/12/84

Professora

03/03/86 a
07/12/87

Em 22/08/88 a
23/11/89.
Defesa:
10/10/91

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Participou da Operação
Antártica III
(Nov/Dez/84), segundo
declaração do Ministério
da Marinha. Em
05/09/86 solicita bolsa de
Jornalista. Escritor. Artista Estudo à CEPB alegando
Plástico. Astrônomo
"ter tomado
conhecimento sobre
fornecimento de bolsas de
estudo para alguns alunos
regularmente
matriculados no Curso de
Mestrado em EPB..."
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Nº

49

50

51

52

Insc.
Nº

Alunos(as)

Especialização

Ingresso no
Mestrado

x

Maria da
Graça
Cavalcante
Lisboa

História

Assessora do Presidente
das Fauldades Nuno
Lisboa e Professora da
mesma instituição

08/03/82 a
23/11/82

Em 07/03/83 a
29/11/84.
Defesa:
09/01/85

224

Maria de
Jesus Silva de 02/03/1933 Copacabana
Matos

Enfermagem.
Especialização em Saúde
Pública e em MES

Auxiliar de ensino da
Faculdade de
Enfermagem/UERJ. Chefe
de Serviço de
Coordenação e Controle
da Divisão de Enfermagem
da Secretaria Municipal de
Saúde/RJ

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
08/11/79.
Defesa:
21/04/89

183

Maria Isabel
Martinez do
Amaral

Ciências Sociais. Curso de
Aperfeiçoamento em
sociologia da Educação

Professora de Sociologia
da UERJ e da Faculdade
Santa Úrsula.

01/08/77 a
14/07/78

Em 14/08/78 a
29/06/79.
Defesa:
25/05/82

227

Maria
Paulina
Gomes de
Souza

Pedagogia. Curso de
Administração Escolar.
ECEMAR

Professora da ECEMAR.
Atividade referente à
Administração Escolar na
Divisão de Planejamento
da ECEMAR

14/08/78 a
08/11/79

Em 03/03/80 a
21/11/80.
Defesa:
27/10/83

Nascim. Residência

23/02/1948

Ipanema

19/02/1945 Copacabana

20/03/1945

Ilha do
governador

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes
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Nº

53

54

55

Insc.
Nº

x

228

x

Alunos(as)

Marina
Bellório

Marita Silva
Pimenta

Marta
Celeste de
Matos
Nolding

Nascim. Residência

04/08/1948 Santa Teresa

30/10/1946

03/12/1936

Humaitá

Leblon

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Professora de Geografia,
História e OSPB para 1º e
2º Graus

No currículo aparece
filiação religiosa: "Católica
Romana". É coordenadora
do Centro Cívico do
Colégio Santa Dorotéia do
Rio de Janeiro, desde
1977.

16/03/81 a
23/11/82

Em 07/03/83 a
27/11/83.
Defesa:
12/06/85

Conferencista na ECEME,
no Projeto Rondon e no
Geografia.
curso de EMC/UEG/71.
Aperfeiçoamento em MES. Professor do ensino médio
ministrou aulas de
Curso de História Náutica
e universitário
geografia ao 3º ano do
(Clube Naval/69)
Curso de Comando e
Estado Maior da ECEME

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
08/11/79.
Defesa:
14/05/82

Participou dos Ciclos de
Segurança e
Desenvolvimento na
ADESG/79; do Ciclo de
Extensão Cultural do
Orientadora Pedagógica.
Clube Militar; IV Ciclo de
"Orientadora de
Atualização Agropecuária
Atividades
da ESG/79; I Ciclo de
Complementares (Moral e
Atualização Ciência
Civicmo) do IV Distrito
Ambiental e Segurança
Educacional"
Nacional da ESG/80; II
Ciclo de Atualização
Condições para
Estabelecimento de uma
Democracia da ESG/80

16/03/81 a
30/11/81

Em 08/03/82 a
27/11/82.
Defesa:
15/01/85

Formação

Geografia

Letras. Normal
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Nº

56

Insc.
Nº

Alunos(as)

270

Nelci Soares
Fraga

Nascim. Residência

31/03/1932

Rio
Comprido

Formação

Atividade Profissional

Estudos Sociais

Professora de 1º grau de
Estudos Sociais, EMC e
OSPB

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

03/03/80 a
13/11/80

Em 09/03/81 a
12/11/82.
Defesa:
27/09/84

Por que a Pós-Graduação em EPB?
“... Espero com esse curso ampliar mais os meus conhecimentos para ser mais útil a minha clientela escolar. Existe também a oportunidade de no cotidiano conscientizar
àqueles que de uma maneira ou outra cheguem até nós, afim de que um maior número de nossos patrícios tenham condições de participar no processo de desenvolvimento de
nossa estremecida pátria. Finalmente, apreciaríamos muito ter uma experiência de exercer o magistério ao nível de 3º grau, pois amamos esta profissão e gostaríamos de dar
o melhor de nossa capacidade nesse setor também. Para que isso tudo seja uma realidade, estamos procurando fazer tudo para in gressar neste curso de especialização”
(Nelci Soares Fraga, 14/02/80)

57

58

106

Nereu de
Matos
Peixoto

231

Oriosvaldo
Pereira de
Matos

23/05/1926

19/12/1944

Leblon

Direito. Formação de
Oficial da Aeronáutica.
(EEAr). Aperfeiçoamento
na EEAr. ECEMAR. ESG

Professor de EPB em
diversas unidades da
UERJ. Professor de Direito

07/10/76 a
28/07/77

Em 01/08/77 a
30/11/78.
Defesa:
18/06/81

Tijuca

Escola Naval. Matemática.
Cursos no CIAW/Marinha,
dentre os quais, o de
Formação de Oficiais da
Marinha

Militar da Ativa (Oficial da
Escola Naval). Professor

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79 a
08/11/79.
Defesa:
06/10/83
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Nº

59

60

61

62

Insc.
Nº

Alunos(as)

x

Renato José
Carneiro
Neto

261

Rita de
Cássia
Andrade

05

Rosa
Leopoldina
Catarina
Geárdulo
Girafa

005

Nascim. Residência

29/05/1942

Olaria

11/04/1947 Copacabana

25/11/2028 Copacabana

Rosa Maria
Gonçalves de
28/10/1949 Jacarepaguá
Campos
Ferreira

Especialização

Ingresso no
Mestrado

05/08/85 a
20/06/86

Em 11/08/86 a
27/11/87.
Defesa:
25/03/93

Professora de História,
Estudos Sociais e EMC

03/03/80 a
30/11/81

Em 04/03/85 a
20/01/89.
Defesa:
30/03/93

Advocacia

04/08/86 a
20/06/87

Em 22/08/88 a
10/12/89.
Defesa:
31/03/93

1985 a 1986

Em 22/08/88 a
06/07/90.
Defesa:
11/08/92

Formação

Atividade Profissional

Administração e Ciências
Contábeis

Professor Universitário
em: UERJ, Faculdades
Nuno Lisboa, IME e Centro
de Estudos do
Exército/ECEME

História. Curso de Estudos
Sociais. Curso Extensão
Universitária em EMCUFJF/set.1970

Direito

Pedagogia. Licenciada em
Geografia

Professor de 1º e 2º graus

Obs. Relevantes

Possui RG Civil e
Identidade Militar
expedida pelo Ministério
do Exército
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Nº

63

64

65

Insc.
Nº

x

Alunos(as)

Nascim. Residência

Rovigati
02/05/1941
Danilo Alyrio

x

Sylvia
Martins de
Lucena da
Cunha

x

Terezinha
dos Santos
Vlasman

Ilha do
governador

Lins de
23/01/1935
Vasconcelos

10/03/1945

Rio
Comprido

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Economia. Curso de
Atualização em EPB.

Professor

Participou do III Encontro
sobre a Metodologia de
EPB realizado pelo Fórum
da Ciência e Cultura da
UFRJ em colaboração com
o Clube de EngenhariaSet/83

06/08/84 a
14/11/85

Em 05/08/85 a
20/06/86.
Defesa:
16/03/87

Pedagogia. Curso de
Orientação Educacional.
"Curso de Atualização e,
Aperfeiçoamento
Pedagógico (EMC) - 1970"

Professora e Orientadora
Educacional

Participou do Seminário
de Educação e Civismo,
na Universidade Gama
filho

06/08/84 a
14/11/85

Em 03/03/86 a
30/11/86.
Defesa:
26/04/91

Pedagogia

Professora da classe
alfabetização e
supervisora educacional

06/08/84 a
14/11/85

Em 11/08/86 a
07/12/87.
Defesa:
04/10/91

Formação

395

Nº

66

Insc.
Nº

258

Alunos(as)

Umberto de
Campos
Carvalho
Netto

Nascim. Residência

19/01/1935

Ilha do
governador

Formação

CFOAV (AFA): Formação de
Oficiais Aviadores.
Aperfeiçoamento de
Oficiais da Aeronáutica.
Curso de Estado Maior e
de Superior de Comando
na ECEMAR.

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Instrutor da ECEMAR

Especialização

Ingresso no
Mestrado

12/03/79 a
08/11/79

Em 03/03/80 a
21/11/80.
Defesa:
07/02/84

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Deseja fazer o Curso de Especialização em EPB para aperfeiçoamento cultural e aplicação em atividades docentes" (Umberto de Campos Carvalho Netto, 01/02/79)

67

x

Vera Lúcia
Cabana de
Queiroz
Andrade

18/12/1945

Grajaú

História (RJ). PósGraduação em
Planejamento Educacional
(RS)

Professora de 1º e 2º
Graus e Professora de
história do ICH/UERJ

RG expedido pelo
Ministério do Exército.
Participou do Seminário
de "Estudos Brasileiros: O
Homem no Processo de
Desenvolvimento" ago/71 - UEG-CAP-Projeto
Rondon; do Seminário de
EMC no Hotel Nacional,
RJ/75; e do 1º seminário
Seminário de Educação,
em Nível Superior,
promovido pela Dioscese
de Santo Ângelo-RS/77

12/03/84 a
14/11/85

Em... ? Defesa:
20/12/1990

396

Nº

68

69

Insc.
Nº

11

x

Alunos(as)

Willian
Ramos
Teixeira

Wilton
Ribeiro da
Silva

Nascim. Residência

14/07/1949

09/01/1949

Penha

Vila Izabel

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Pedagogia. Especialização
em Adminidtração Escolar
de 1º e 2º graus. Curso de
Teologia no IBP/Instituto
Bíblico Pentecostal. Curso
de Docência
Superior/Faculdade
Teológica. Vários cursos no
CIAW e no CAAMLMinistério da Marinha,
dentre os quais, o de
Formação de Sargentos no
CIAW

Tecnólogo Executivo.
Cursando Administração e
Ciências Sociais

Oficial de Serviços
Universitários (UERJ).
Membro do Núcleo de
Educação Estadual

Recebeu do Batalhão
Villagran Cabrita
(Ministério do Exército)
certificado de honra ao
mérito por ter mantido
excelente atividade e
comportamento quando
da prestação do serviço
militar (71). Há uma
epígrafe no certificado
onde diz que "Para que
sejais úteis à Pátria,
deveis manter, como
Cidadão, comportamento
semelhante ao que
mantivestes como
militar".

Especialização

Ingresso no
Mestrado

03/03/86 a
07/12/87

Em 10/03/90 a
23/06/91.
Defesa:
31/03/93

03/08/84 a
14/11/85

Em... ? Defesa:
26/11/1990

397

Nº

70

Insc.
Nº

Alunos(as)

168

Zeny
Rosendhal

Nascim. Residência

20/09/1945

Rio
Comprido

Formação

Atividade Profissional

Geografia

Coordenadora de escola
de 5º a 8º série

↓
↓
↓

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

11/04/77 a
05/12/77

Em 09/03/78 a
30/11/78.
Defesa:
07/04/83

398

Caracterização dos alunos da Pós Graduação em EPB
2. Alunos que não concluíram o Mestrado em EPB
Nº

Insc.
Nº

71

193

72

x

73

197

Alunos(as)

Nascim. Residência

Albino
24/05/1928
Abelha Salles

Tijuca

Formação

Medicina Veterinária.
Curso de Formação de
Oficiais Veterinários na
Escola de Veterinária do
Exército/EsAO. Curso de
Comando e Chefia de
Serviços Educacionais na
ECEME

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Instrutor-chefe do curso
de Veterniária da EsAO. Foi professor de EMC e
Coordenador da Seção de OSPB, para o ginasial e 2º
Informática e Meios
grau, no RS
Audio-visuais da EsAO.

Especialização

Ingresso no
Mestrado

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79
Mas não
defendeu
dissertação

Alfredo
Leopoldino

Ângela Maria
Sant’Anna 03/02/1948
Figueiredo

SIM...

Tijuca

Geografia. Pedagogia.
Curso de Orientação
Religiosa - Escola Mun.
República do Líbano/68

Professora de Ensino
Médio (História,
Geografia, Sociologia,
Antropologia, EMC e
OSPB), exercendo função
de Orientadora
Educacional e Supervisora
Escolar Pedagógica

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79
Mas não
defendeu
dissertação

399

Nº

74

75

Insc.
Nº

122

05

Alunos(as)

Nascim. Residência

Ary Andrade
29/03/1938
Barreto

Carlos
Alberto
Grassani

09/11/1945

Leblon

Ilha do
governador

Especialização

Ingresso no
Mestrado

AMAN. Administração.
Curso de Altos Estudos dos
Problemas Brasileiros
realizado pela Soc. Bras.
Oficial superior do
de Geo. em Convênio com
Exército. Professor de EPB
UFRJ. 1967). Extensão em
I e II-SUAM
Problemas Brasileiros
(campo psicossocial Tóxicos - Instituto Social
Morumbi - SP/74

11/04/77 a
05/12/77

Em 09/03/78
Mas faleceu
antes de
apresentar
dissertação
(marcada para
Out.81)

CFOAV (AFA): Curso
Superior de Formação de
Oficiais Aviadores. Cursos
de Extensão de Tática
Aérea e de
Aperfeiçoamento.

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79
Mas não
defendeu
dissertação

Formação

Atividade Profissional

Instrutor da Escola de
Aeronáutica. Chefe da
Divisão de Pessoal da
Diretoria de
Administração do Pessoal,
etc.

Obs. Relevantes

400

Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

76

255

Célia Maria
Monteiro
Soares

Nascim. Residência

15/05/1945

Tijuca

Formação

Atividade Profissional

Geografia

professor de ensino médio
de Geografia, Estudos
Sociais, OSPB e EMC

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

12/03/79 a
08/11/79

Em 03/03/80
Mas trancou
matrícula

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"A Especialização em EPB vai ao encontro de minha maior preocupação quanto ao presente e futuro da nação brasileira, a EDUCAÇÃO. Considero-me profissional desta área e
muito angustiada, diante dos problemas que mais influenciam meu trabalho de educadora, ou seja, problemas sócio -econômicos e morais. Será a oportunidade de estudos
mais sistemáticos e profundos da vida nacional, desenvolvendo-me não só a capacidade de argumentar como a de criar soluções educacionais mais efetivas que sirvam de
sutentáculo ao nosso desenvolvimento. Meus planos de trabalho no Ensino Superior não estão ligados apenas à informação, mas, acima de tudo, à formação de mentalidade
para a luta e o trabalho em todos os setores, já que todos somos muito importantes num país onde é preciso fazer nascer, desenvolv er, aprimorar" (Célia Maria Monteiro
Soares, 25/01/79).

77

x

Cléa Góis e
Silva

Concluiu em
1985

SIM...

401

Nº

78

79

Insc.
Nº

126

x

Alunos(as)

Eliezer
Tavares de
Jesus

Fernando
Arahy
Baptista

Nascim. Residência

01/02/1922

08/03/1984

Santa
Helena-SC

Ilha do
governador

Formação

Teologia. Pedagogia.
ADESG-ES

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Pastor Presbiteriano.
Professor universitário
(EPB, Filosofia da
Educação e História da
Fez Curso na ADESG/72.
Educação)e professor de
curso de EMC-DEF/MECsegundo grau (sociologia,
Vitória/71
história, geografia, EMC,
educação física, psicologia
geral e administração
escolar)

professor auxiliar de EPB
Medicina. História Natural.
para o curso básico de
Oficial da Reservaciências biológicas e saúde
Aeronáutica
na Unirio

Especialista em Aviões da
Aeronáutica e Mestreamador - capitania dos
portos do Estado da
Guanabara e RJ Ministério da Marinha.

Especialização

Ingresso no
Mestrado

11/04/77 a
05/12/77

Em 09/03/78
Mas abandou o
curso

08/03/82 a
23/11/82

Em 07/03/83
Mas não
defendeu
dissertação

Referências Elogiosas sobre Fernando Arahy Baptista:
Há vários elogios de militares realziados entre 1945 e 1965, dentre os quais: "Louvado pelo 1º Ten. Av. Aldemar Antunes Pinheiro, Ch. Da Seção de Manutenção, pela
dedicação e amor ao trabalho, demonstrando ser honesto, disciplinado e disciplinador, ótimo profissional e trabalhador, evidenciando ótimas qualidades de caráter e espírito
militar. Escola da Aeronáutica-13/07/49". E "Elogiado pelo Maj. Av. Luiz Felipe Machado SantÁna pela colaboração prestada e dedicação, na revisão geral dos aviões C-47 nos
serviços de ensaior de vôo (...),por ser militar disciplinado e grande conhecedor de sua especialidade, sendo um exemplo digno de ser imitado pelos seus companheiros. Base
Aérea do Galeão-27/02/59".

80

x

Hécio de
Magalhães
Tibery

SIM...

402

Nº

81

82

83

84

Insc.
Nº

Alunos(as)

205

Helena
Amélia da
Silveira
Paradela

31

218

221

01/12/1946

Irene
05/05/2026
Miranda Leal

José Luiz
Batista

Especialização

Ingresso no
Mestrado

História

Assessoria Técnicopedagógica do MEC
(Serviço de Radiodifusão
educativa-Projeto
Minerva-SRE). Professora
do ensino médio

09/03/78 à
30/11/78

Em 12/03/79
Mas não
defendeu
dissertação

Tijuca

Filosofia. Licenciada em
Geografia e História

Professora de ensino
médio

Concluiu em
1976

Em 11/04/77
Mas não
defendeu a
dissertação

Grajaú

Oficial (capitão) do
Exército, fomado pela
AMAN, EsAO e Escola de
Instrução Especializada

Instrutor de Curso de Foto
Interpretação da Escola de
Instrutor/ Instrutor do
Curso de Formação de
Sargentos do I Exército

09/03/78 à
30/11/78

Em 12/03/79
Mas não
defendeu
dissertação

Engenharia

Chefe de Seção de
Engenharia de
Implantação da Divisão de
Implantação de
Comunicação-Rio

09/03/78 à
30/11/78

Em 12/03/79
Mas não
defendeu
dissertação

Nascim. Residência

18/07/1940

Formação

Atividade Profissional

Vila Izabel

Lauro César
Cerqueira de 08/04/1947 Copacabana
Amorim

Obs. Relevantes

403

Nº

85

86

87

Insc.
Nº

222

117

67

Alunos(as)

Nascim. Residência

Leônidas
César Correia 30/08/1934
de Moraes

Marcos
kiperman

Maria
Augusta
Alvim Leite

07/05/1944

20/07/1927

Tijuca

Flamengo

Vila
Valqueire

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Oficial Superior do
Exército (capitão de arma
de infantaria)

09/03/78 a
30/11/78

Em 12/03/79
Mas não
defendeu
dissertação

Foi assessor de Relações
Públicas do Centro de
Aperfeiçoamento do
DASP (Departamento
professor de EPB-Uerj
Administrativo do Serviço
/Santa Ursula e professor Público) e coordenador
de sociologia da Faculdade do 1º programa de RP do
Andersen
DASP/Foi planejador e
coordenador de cursos
realizados pela Divisão de
Pessoal do Ministério da
Justiça.

07/10/76 à
28/07/77

Em 01/08/77 à
14/07/78 Mas
não defendeu
dissertação

"Atestado de
Antecedente - Registro nº
152 58/3 do IFP de
05/02/75" e "Atestado de
Sanidade - Válido por 2
anos a partir de 30/01/75

29/03/76 a
11/11/76

Em 11/04/77
Mas não
defendeu
dissertação

Formação

Atividade Profissional

Graduação na AMAN.
Escola de Instrução
Especializada. EsAO.
Matemática/ USP.

Pedagogia e Licenciatura
em psicologia e sociologia

Direito. Curso Normal

Professora efetiva do
Curso Primário

Obs. Relevantes

404

Nº

88

89

90

91

Insc.
Nº

Alunos(as)

x

Mariney
Kless Ribeiro

155

Mozart
Ernesto
Neves
Dornelles

x

Newton de
Oliveira
Câmara

x

Nascim. Residência

28/03/1938

18/01/1954

Orlando Dias
14/08/1922
da Costa

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Uma das duas alunas que
recebeu bolsa de estudos
do CNPq/CAPES (em
março de 1985)

Concluiu em
1983

SIM...

Ipanema

Graduação na AMAN.
Aperfeiçoamento na EsAO
e Pós-graduação na ECEME

Capitão de cavalaria.
Instrutor da EsAO

11/04/77 a
05/12/77

Em 09/03/78
Mas abandou o
curso

Tijuca

Oficial da Marinha
Mercante e de Marinha
pela Escola Naval.
Educação Física

professor da Academia da
Marinha Mercante (Escola
de Formação de Oficiais
de Marinha Mercante

08/08/83 à
02/12/83

Em 12/03/84
Mas não
defendeu
dissertação

Vila Izabel

Oficial do Exército: Escola
Militar de Realengo (futura
AMAN). Técnico em
Administração

professor universitário de
Cursos na ECEME e ESG.
EPB (76)

07/03/83 à
02/12/83

Em 12/03/84
Mas abandou o
curso

Referências Elogiosas sobre Orlando Dias da Costa:
"Oficial competente, trabalhador, incansável, dedicado, leal e amigo de seus subordinados e superiores, foi durante o meu comando o ponto de apoio da administração;
flexível em todas as suas soluções, resolveu grandes problemas dando provas de inteligência e capacidade..." Cap. Daicy Avelar de Almeida (Boletim Interno nº 215 do
Exército/1977

405

Nº

92

93

94

95

96

Insc.
Nº

Alunos(as)

276

Rosângela
Martins
Alcântara
Zagaglia

Nascim. Residência

07/05/1953

Ingresso no
Mestrado

auxiliar de ensinoescritório modelo-UERJ

13/03/80 à
30/11/81

Em 02/08/82
Mas não
defendeu
dissertação

Ten. Cel. do exército

09/03/78 à
30/11/78

12/03/1979
Mas não
defendeu
dissertação

Atividade Profissional

Tijuca

Direito

Tijuca

AMAN. Administração e
Ciências Contábeis. Cursos
na EsAO

Obs. Relevantes

234

Sady Nunes

x

Sônia Helena
Koebcke

Uma das duas alunas que
recebeu bolsa de estudos
do CNPq/CAPES (em
março de 1985)

Concluiu em
1983

SIM...

Sylvio Castro
13/10/1938
Veras

Curso de Formação de
Oficiais de Náutica-1966

11/04/77 à
05/12/77

Em 09/03/78
Mas não
defendeu
dissertação

09/03/78 à
30/11/78

Em 12/03/79
Mas não
defendeu
dissertação

165

238

Yedda
Brandão e
Silva

07/01/1934

Especialização

Formação

24/10/1934

Méier

Vila Izabel

Pedagogia

Ciências Sociais. Direito

professor de nível médio

assessora tecnicoprofessora de nível médio pedagogica-projeto
minerva do MEC

406

Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

97

239

Zélia
Madruga

98

99

100

Nascim. Residência

03/11/1932

x

Zilka de Faria
Viera (mãe
da Ângela 06/08/1922
Vieira
Esteves)

195

Airles Borges
07/06/1956
Pereira

170

Almerindo
Vanderlei da 23/03/1937
Silva

Formação

Atividade Profissional

Direito

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

09/03/78 à
30/11/78

12/03/1979Mas
não defendeu
dissertação

08/08/83 à
02/12/83

Em 12/03/84
Mas não
defendeu
dissertação

Tijuca

Pedagogia

Diretora do centro de
tecnologias educacionais e
revisora da área de
ciências na BlochEducação

Anchieta

Pedagogia. Orientação
Educacional e
Administração Escolar

Professora de EBP e
Orientadora Educacional

11/04/77 a
05/12/77

Em 09/03/78
Mas não
defendeu
dissertação

Direito. Técnico de
Administração -Escola de
Serviço Público/DASP-RJ

Advogado. Coordenador
no Departamento da
Dívida Pública
Federal/Banco Central do
Brasil. Professor de OSPB
e Direito

01/08/77 a
14/07/78

Em 14/08/78
Mas
abandonou o
curso

Tijuca

407

Nº

101

102

103

104

105

Insc.
Nº

Alunos(as)

x

Antônio Silli
Netto

022

Armando
Dunham de
Freitas

x

Nascim. Residência

10/01/1935

x

x

Carlos
Henrique
Silva Araújo

19/11/1940

01/06/1940

Engenharia. Oficial
Especialista em Aviões.

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Militar na Ativa - Capitão
Chefe de Seção de
Transporte de superfície

"... desempenhou
atividades vinculadas ao
ensino (...) como Auxiliar
do Oficial de Manutenção
do Estágio de
Treinamento Primário
(para Cadetes) até 05 Mai
66..."

03/08/81 a
30/07/82

Em 02/08/82
Mas trancou
matrícula

Direito

Juiz

1985 a 1987

Em 22/08/88
Mas não
concluiu o
curso

Taquara

Engenharia. Especialização
em Microbiologia e em
Corrosão

Professora Assistente do
Departamento de
Engenharia Bioquímica da
UFRJ

06/08/84 a
20/06/85

Aprovada em
1985.

Barra da
Tijuca

Graduado em Ciências
Navais (Escola Naval).
Curso de Comando e
Estado-Maior na Escola de
Guerra Naval

Oficial de Marinha
(Capitão de Fragata)

07/03/83 a
02/12/83

Em 12/03/84
Mas não
concluiu o
curso

Ipanema

Graduação em Ciências
Navais (Escola Naval) e
Direito.

Instrutor de Curso de
Aperfeiçoamento para
Oficiais do Centro de
Instrução Almirante
Wanderholk

Fez no Espírito
Santo
(aproveitamento
de créditos)

Em 16/03/81
Mas não
concluiu o
curso

13/07/1935 Copacabana

Auta
Marietta de 12/09/1939
Jesus Nonato
Carlos
Alberto
Almeida
Pereira da
Silva

Ilha do
governador

Formação

Foi Instrutor de Cursos de
Submarinos para Oficiais
e Praças, ministrados pela
Escola de Submarinos (68
a 71)

408

Nº

106

107

108

109

Insc.
Nº

x

254

Alunos(as)

Nascim. Residência

Diva Moraes
20/12/1941
Barros

Ebysek Pets
Dolezal

125

Eduardo
Ramos
Coelho

173

Edvaldo
Lopes de
Araujo

08/02/1924

13/10/1923

01/08/1939

Glória

Formação

Atividade Profissional

Letras. Curso Normal.
Curso de Segurança
Professora de PortuguêsNacional. Curso de Didática
Francês. Professora de
do Ensino de Francês e do
EMC, OSPB. Professora de
Ensino Superior.
Literatura Portuguesa e
Diplomada pelo XII Ciclo de
Francesa. Exerce o cargo
Altos Estudos Amazônicos
de 2º secretária na
promovido Pelo Instituto
Diretoria Executiva do
Rondon em conjunto com
Instituto Rondon (80/81).
o Clube de Engenharia e a
ADESG.

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

"As disciplinas na qual
pediu aproveitamento de
créditos foram
indeferidas, portanto, não
concluiu nem a
Especialização nem o
Mestrado"

03/08/84... Mas
não concluiu o
curso

?... Mas não
concluiu o
curso

08/03/79 a
08/11/79

Em 16/03/81
Mas não
defendeu
dissertação

Vila
Valqueire

Direito e Medicina

advogado e professor de
EPB

Praia de
Camburi-ES

Pedagogia. Teologia. Curso
de Segurança Nacional e
desnevolvimentoADESG/72.
Aperfeiçoamento e
avaliação de sistemas
educacionais

professor de sociologia
geral na Universidade
Federal do Espírito Santo

Pator da Igreja
Presbiteriana de Vitória.
Foi professor de EMC
para alunos de 2º grau,
em Vitória, 71/72.

11/04/77 a
05/12/77

Em 09/03/78
Mas não
defendeu
dissertação

Direito.

Militar da Ativa (servindo
no gabinete da Diretoria
de Adm. do Pessoal da
Aeronáutica/1º sargento).
Professor de Direito.

ministrou cursos de
instrução militar na Escola
Preparatória de Cadetes
da Aeornáutica.

01/08/77 a
14/07/78

Em 12/03/79
Mas
abandonou o
curso

Bento
Ribeiro

409

Nº

110

111

112

Insc.
Nº

x

241

20

Alunos(as)

Eliane de
Assunção
Terra

Everaldo
Giovanni
Ferraro

Nascim. Residência

18/08/1948

27/08/1940

Gildásio José
20/12/1946
da Silva

Vila Izabel

FonsecaNiterói

Piedade

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Ciências Sociais

Professora do município
do RJ. Professora
Assistente de EPB na UFRJ
- Lotada no Instituto de
Filosofia e Ciências
Sociais/Dep. de CS -Coord.
de Problemas Brasileiros
(EPB para Faculdade de
Econ. E Adm., Faculdade
de Letras e Instituto de
Psicologia)

RG expedido pelo
Ministério do Exército.
"Trabalhos Técnicos
realizados: 'A Educação
no Brasil - Ensino de 1º e
2º Graus'. Trabalho
apresentado por ocasião
do X Curso de EPB,
realizado no Fórum de
Ciência e Cultura da UFRJ,
no ano de 1980".

12/03/84 a
29/11/84

Em 04/03/85

Direito. Aperfeiçoamento
em MES. Curso de EPB
(Fórum de Ciência e
Cultura da UFRJ/1975/80h

Advogado. Professor de
EPB I e II e de Técnicas de
Comjunicação em
administração. Assessor
do Secretário de Mun. de
Educação e Cultura de
Niterói

ministrou curso de lógica
em curso de
aperfeiçoamento de
oficiais da Polícia militar
do RJ/77.

12/03/79 a
08/11/79

Em 03/03/80
Mas não
defendeu
dissertação

Administração

"Militar da Ativa" da
Marinha

Especialista em manobras
e reparos navais

03/03/86... Mas
não concluiu o
curso

Em 22/08/88
Mas trancou
matrícula

410

Nº

113

114

115

116

Insc.
Nº

Alunos(as)

101

Jorge
Cardoso
Moreira

x

Jorge
Mataruna
Cardim

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

AMAN. Curso na ECEME

Militar da Ativa. Oficial da
Marinha do Exército

Educação Física (Escola de
Ed. Fis. Do Exército). E
Pedagogia

professor de 1º e 2º grau
e professor auxiliar
Universitário (SUAM)

Grajaú

Comunicação Social

Técnico em Comunicação
Social-CNPq. Redator de
Artigos e Contos

Méier

Engenharia. Especialização
em Engenharia Nuclear e
em Ensino Superior

Engenheiro de
Telecomunicações do RJ
S/A.

Deodoro
14/11/1935
(Vila Militar)

20/03/1937

243

Jorge Pereira
29/04/1952
da Silva

217

José Antônio
07/04/1942
Dias

Duque de
Caxias

Especialização

Ingresso no
Mestrado

2º sem. de 1976
a 28/07/77

Em 01/08/77 a
14/07/78 Mas
não defendeu
dissertação?

Fez "curso de Monitor
para as áreas de EMC e
OSPB e Jegislação-EEAerSão Paulo"

12/03/84 a
14/11/85

Em 03/03/86 a
30/11/86 Mas
não defendeu
dissertação

Trabalhou como
colaborador (free lancer)
da Secretaria de
Planejamento da
Presidência da República

12/03/79 a
08/11/79

Em 03/03/80
Mas
abandonou o
curso

10/08/78 a
08/11/79

Em 03/03/80
Mas não
defendeu
dissertação

Obs. Relevantes

411

Nº

117

118

119

120

Insc.
Nº

Alunos(as)

x

José
Previdente

242

Josyane
Favre da
Silva

x

x

Nascim. Residência

Ingresso no
Mestrado

04/03/85 a
14/11/85

Em 11/08/86
Mas não
defendeu
dissertação

Letras

Auxiliar de Ensino na
ECEMAR

12/03/79 a
08/11/79

Em 03/03/80
Mas não
defendeu
dissertação

Administração

Auxiliar de Administração
(Equipe de Controle de
Div. de Publicações/DIPUB
do Projeto RADAMBRASIL

03/08/81 a
23/11/82

Em 07/03/83
Mas trancou
matrícula

Geografia

Professora assistente da
UFF e professora de
ensino médio

07/03/83 a
02/12/83

Em 12/03/84 a
20/11/84 Mas
não defendeu
dissertação

Atividade Profissional

Professor do Ensino
Estudos Sociais. Técnico de
básico. Gerente de vendas
15/06/1943 Jacarepaguá Contabilidade e Técnico de
e Instrutor de técnica de
Vendas
vendas do SENAC

19/08/1952

Jurema Alves
11/03/1948
de Araújo

Jussara
Carvalho

Especialização

Formação

Grajaú

Tijuca

05/11/1952 Icaraí-Niterói

Obs. Relevantes

412

Insc.
Nº

121

122

123

124

Alunos(as)

x

Nascim.

Residência

Léa Joaninha
24/06/1932
Kling Cotrim

246

Lenilce
Pinheiro
Santana

x

Lícia Villela
de Oliveira
Nassif

x

Luiz Sérgio
Miranda

28/05/1940

Formação

Atividade Profissional

Auxiliar de Ensino na
ECEMAR

12/03/79 a
08/11/79

Em 03/03/80
Mas
abandonou o
curso

Professora de 1º grau

08/03/87 a
07/12/87

Em 10/08/88
Mas trancou
matrícula

Militar

16/03/81 a
30/11/81

Em 08/03/81
Mas não
concluiu o
curso

Professora de História e
OSPB

FonsecaNiterói

Pedagogia. Licenciada em
Administraçaõ, Inspeção e
Supervisão Escolar. Curso
de Preparação de
Instrutores da ECEMAR

História

01/12/1954

São
Cristóvão

Economia. Curso de
formação de Oficiais da
Reserva do Exército
realizado no CPOR/74

Ingresso no
Mestrado

Em 06/08/84
Mas trancou
matrícula

História

Leblon

Realizou curso de
extensão na ESG
(Aspectos da Conjuntura
Econômica Brasileira/81).
E curso na ADESG
(Delegacia do RJ - VII Ciclo
de Estudos sobre
Segurança e
Desenvolvimento/82).
Cita como fonte de
referências a seu respeito
o Coronel Jardro de
Alcântara Avellar

Especialização

08/08/83
a28/06/84

Tijuca

20/09/1945

Obs. Relevantes

413

Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

125

x

Marco
Antônio dos
Santos

126

x

Maria Teresa
de Jesus
04/08/1957
Pinto
Clemente

127

x

128

253

Miriam de
Oliveira
Santos

Nascim. Residência

06/01/1937

14/03/1964

Neide
Annarumma
31/05/1942
de Almeida
Rocha

Madureira

Formação

Atividade Profissional

Ciências Sociais

Professor do Município e
do Estado do RJ. Diretor
de Escola

Obs. Relevantes

RG expedido pelo
Ministério do Exército.

Professora de Laboratório
de Línguas da ECEMAR.
Tradutora.

Penha

Campinho

Ciências Sociais

professora do município
do RJ

Tijuca

Pedagogia. Curso de
Treinamento dos
Professores de EMC
(CDRH)

Professora de EMC e OSPB
no I Educação do RJ,

Estágio no NEPES em 81

Especialização

Ingresso no
Mestrado

05/08/85 a
20/06/86

Em 11/08/86
Mas trancou
matrícula

04/08/80 a
29/06/81

Em 03/08/81
Mas trancou
matrícula

04/03/85 a
14/11/85

Em 03/03/86
Mas trancou
matrícula

08/11/79 a
12/03/79

Em 03/03/80
Mas não
concluiu o
curso

414

Nº

129

130

131

Insc.
Nº

Alunos(as)

x

Newton
Lemos de
Azeredo

x

Octávio
Pimentel da
Silveira

72

Nascim. Residência

25/09/1931 Copacabana

11/04/2028

Orestes Blois
26/02/1937
Netto

Méier

Tijuca

Formação

Ciências Navais (Escola
Naval) Curso Superior de
Guerra em 84. Psicologia.

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Participou do Ciclo de
Altos Estudos da
Amazônia - Instituto
Rondon/79. Fez curso de
piloto civil privado O Capitão de Fragata foi Ministério da
Adjunto da Assessoria de Aeronáutica/79. Trancou
Assuntos Militares da
matrícula do Mestrado
Delegacia da ADESG no RJ, em 87 porque foi
Assessor do IBEA, Diretor nomeado pelo
Ajunto de Letras em
Governador do Estado do
Marcha
RJ, em 18/03/87, para
exercer o cargo de diretor
geral do departamento
de administração da
secretaria do Estado do
Governo.

Concluiu em
1983

Em 11/08/86
Mas trancou
matrícula

Exerceu “funções técnicoprofissionais ligadas ao
Magistério, por mais de
dois anos" na ECEMAR

12/03/79 a
08/11/79

Em 03/03/80
Mas não
concluiu o
curso

há certificado de
conclusão de
Especialização,
mas não há data

SIM...

Atividade Profissional

Economia

ECEMAR

AMAN. EsAO. ADESG.
Estudos Sociais/Geografia.

Major professor de
EMC/EPB do Colégio
Militar do RJ. Professor
titular e coordenador de
EPB da Faculdade de
Pedagogia do Instituto
Isabel/RJ

Obs. Relevantes

Ficha de Inscrição de
12/02/76

415

Nº

132

133

134

Insc.
Nº

232

116

240

Alunos(as)

Paulo Lopes
Nunes
Ferreira

Rachel
Rodrigues
Rissin

Sérgio da
Silveira
Cardador

Nascim. Residência

18/03/1924

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

coordenador de Escola
Municipal. Professor do
Curso de Formação de
Professores de AI da
Faculdade de Educ. da
UERJ

Tijuca

História. Extensão em Altos
Estudos dos Problemas
25/11/1944 Copacabana Brasileiros realizado pela
Soc. Bras. de Geo. em
Convênio com UFRJ. 1967)

professora universitária,
professora de Estudos
Sociais e OSPB e diretora
de ensino de 1º grau

Galeão (Ilha
14/05/1932
do
Governador)

Ten.Cel.Aviador da base
aérea do Galeão e
instrutor convidador da
Escola de comando e
Estado Maior da
Aeronáutica

Oficial Aviador da
Aeronáutica (AFA). Direito

"Atividades Culturais:
coordenação de Religião"

Especialização

Ingresso no
Mestrado

14/08/78 a
13/11/80

Em 08/03/81
Mas não
concluiu o
curso

07/10/76 a
28/07/77

Em 01/08/77
Mas foi
reprovada, pois
não entregou
projeto de
dissertação

12/03/79 a
08/11/79

Em 03/03/80
Mas não
defendeu
dissertação

416

Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

135

x

Ubirajara
Ribeiro de
Oliveira

136

137

138

139

Nascim. Residência

08/06/1920

x

Yvon de
Araujo Yung- 25/06/2026
Tan

x

Solange Silva
27/07/1942
de Carvalho

83

86

Tharceu
Nehrer

Wilson
Martins

10/03/1930

20/06/1935

Jardim
Botânico

Vitória-ES

Formação

Atividade Profissional

Engenharia

Engenheiro e professor
universitário

História

Obs. Relevantes

Diretor do Dep. De
Desenvolvimento Cultural
Professor de História e de
da Prefeitura de Vitória e
EPB
ex-secretario de Educ. e
Cultura

Especialização

Ingresso no
Mestrado

07/03/83 a
29/11/84

Em 04/03/85
Mas trancou
matrícula

Feito em Vitória
(aproveitamento
de créditos)

Em 04/08/80
Mas não
defendeu
dissertação
Em 04/03/85
Mas não
defendeu
dissertação

Serviço Social

professora auxiliar UERJ

03/08/84 a
20/06/85

Ipanema

Geografia. História

Professor de ensino
médio, assistente de
diretor do Colégio Pedro II
e Assessor Pedagógico

Concluiu em
1976

Em 11/04/77 a
05/12/77 Mas
defendeu não a
dissertação?

Tijuca

AMAN. EsAO.
Administração.
Especialização em
EPB/UERJ

Aluno do 3º ano do Curso
de Altos Estudos da
ECEME. Professor de EPB Ficha de Inscrição de
nas Faculdades Simonsen 01/03/77
e nas do Centro
Educacional de Niterói

?

SIM...

Leblon

417

Caracterização dos alunos da Pós Graduação em EPB
3. Alunos que concluíram a Especialização, MAS não ingressaram no Mestrado em EPB
Nº

140

Insc.
Nº

Alunos(as)

118

Adahyl
Lourenço

Nascim. Residência

10/10/1934 Copacabana

Formação

Ciências Sociais

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Professor de Matemática
e Prof. Assistente de EPB- Ficha de inscrição de
USU e Prof. Coordenador 03/02/77
de Colégio Estadual
Curso de Tecnologia
Educacional-Ensino
Aprendizagem no Centro
de Estudos de Pessoal
(CEP) do Ministério do
Exército/79

Especialização

Ingresso no
Mestrado

?

NÃO

03/03/80 a
30/11/81

NÃO

141

267

Amarílio
Salles

22/04/2020

Jardim
Botânico

Ciências Contábeis

Professor de 2º grau.
Auditor

142

290

Amilton
Nunes de
Carvalho

08/09/1944

Centro

Estudos Sociais

Professor de OSPB e
Geografia

16/03/81 a
02/12/83

NÃO

x

Antônio
Oliboni

04/05/1957

Rio
Comprido

Direito

Advocacia e Assessor da
SUCAM (Superintendência
de Campanhas de Saúde
Pública)

09/03/87... Mas
abandonou o
curso

NÃO

143

418

Nº

Insc.
Nº

144

x

145

19

146

147

Alunos(as)

Aracy Maia
da Cruz

Nascim. Residência

06/10/1938

Armelinda de
Azevedo
29/08/1930
lopes

09

Carlos Renê
Linhares

x

Cecília Maria
Leitão de
16/05/1948
Figueiredo

10/10/1946

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Comunicação Social. PósGraduação em Docência
Superior

Agente Administrativo de
2º grau da Secretaria de
Estado de Educação, com
exercício no
Departamento de Cultura,
na Assessoria de Projetos
Especiais

12/03/84 a
29/11/84

NÃO

Enfermagem. PósGraduação em Didática do
Ensino Superior

Enfermeira. "Professora
de Enfermagem de nível
médio (técnico e auxiliar)"

03/03/86... Mas
não concluiu o
curso

NÃO

História. Pedagogia

Professor de História e de
Estrutura e
Funcionamento do Ensino
de 1º e 2º Graus. Monitor
na EsMB do Exército

09/03/87 a
14/10/88

NÃO

Geografia

Professora de Geografia,
EMC, OSPB e EPB para
curso superior das
Faculdades SP Apóstolo,
desde 1978.

07/03/83 a
29/11/84

NÃO

Formação

Atividade Profissional

Grajaú

Praça da
Bandeira

Padre
Miguel

Méier

Obs. Relevantes

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"O Curso de Especialização em EPB é importante, pois como professora da cadeira, há uma necessidade de troca de conhecimentos com professores de profundo
conhecimento da matéria" (Cecília Maria Leitão de Figueiredo, 31/01/83).

419

Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

Nascim. Residência

148

x

Darcilda dos
Santos
10/06/1946
Montez

149

x

Darzan Neto
14/09/1933
da Silva

01

Daury
Fontenelle
Damasceno

150

Ingresso no
Mestrado

"Advogada militante"

08/03/82 a
23/11/82

NÃO

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Tijuca

Direito. Estudos sobre
Segurança e
Desenvolvimento na
ADESG/81 Curso de Direito
Aeronáutico.

Urca

AMAN. ECEME. EsAO.
Administração

Instrutor da ECEME

08/03/82 a
23/11/82

NÃO

Geografia

Professor de Geografia do
Município, do Colégio
Pedro II e do Instituto de
Geociências/UERJ.

03/03/86... Mas
não concluiu o
curso

NÃO

Militar da Ativa

03/03/80 a
13/11/80

NÃO

Professor de ensino médio

14/08/78 a
08/11/79

NÃO

29/04/1935 Jacarepaguá

151

279

Élido Pollete
22/12/1933
Baccin

Catete

Letras. Curso de Formação
e Aperfeiçoamento ma
Escola de Sargentos das
Armas de Três
Corações/MG. Curso de
Guerra Química na Escola
de Instrução Especializada/
RJ

152

208

Emilson Fiel
Moreira de
Oliveira

Penha

História

21/10/1952

Especialização

Formação

420

Nº

153

154

Insc.
Nº

244

249

Alunos(as)

Geraldo de
Menezes

Nascim. Residência

29/05/1922 Copacabana

Haroldo Silva 16/10/1927

Realengo

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

História. Direito

Professor universitário e
de ensino médio

Membro do Grupo de
Ensino que elaborou os
currículos de 1º Grau dos
estabelecimentos de
ensino da rede oficial do
Estado do RJ. Foi chefe do
gabinete civil do Governo
do Estado do Amazonas,
Oficial de Gabinete do
Chefe de Polícia (RJ/60),
Chefe do serviço de
Relações Públicas da SSP
(RJ/61), Secretário do
Chefe de Polícia (RJ/62) e
Assessor Técnico da
superintendência de
Polícia Judiciária da
Secretaria de Segurança
Pública (RJ/69-70)

12/03/79 a
08/11/79

NÃO

Geografia

Professor de Estudos
Sociais e professor
universitário de geografia

12/03/79... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Formação

421

Nº

155

156

Insc.
Nº

Alunos(as)

257

Hiram de
Freitas
Câmara

274

Ida Martino
Crivelli

Nascim. Residência

21/08/1939

07/07/1940

Formação

Tijuca

AMAN. Pós-Graduação na
EsAO e na ECEME

Urca

Estudos Sociais.
Especialização em
Administração Escolar e
Orientação Educacional

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

"Assessoria do Prof.
Marcelo Moraes (hoje
Oficial do Estado-Maior da Técnico do Planejamento
Ativa do Exército.
do IPEA, Brasília, DF), na
Instrutor da AMAN.
elaboração de currículos
Administração e Chefia de de Problemas Brasileiros
Recursos Humanos em
para o CETENE (Natal, RN)
Organizações Militares
e Seção NorteRiograndense da
Sociedade Convívio
Professora de 2º grau de
História do Brasil, EMC e
OSPB

RG expedido pelo
Ministério do Exército.
Mora na Alameda dos
Instrutores na Urca

Especialização

Ingresso no
Mestrado

12/03/79 a
08/11/79

NÃO

03/03/80 a
13/11/80

NÃO

Ismar
Fisioterapeuta (INPS) e
04/08/80 a...
Emanuel
157
262
19/10/1951
Catete
Fisioterapia
Professor de
Mas abandonou
NÃO
D'Oliveira
reabilitação/SUAM
o curso
Bastos
Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Meu desejo ao habilitar-me ao Mestrado em EPB, é que não concebo qualquer profissão que não esteja entrosada à realidade brasileira. Nós fisioterapeutas, profissionais
que somos da área de saúde, temos uma obrigação e um dever sagrado para com uma coletividade, já que é da filosofia de nossa formação profissional, a readaptação, a
reintegração e o bem estar daqueles sob nossos cuidados, com o objetivo de devolvê-los à sociedade, aptos para levarem uma vida útil e produtiva para a Nação. Para que
nosso trabalho não se encerre na alta de nosso doente, mas que tenha continuidade no acompanhamento de sua readaptação, torna-se imperioso que tomemos ciência dos
problemas que afligem à nossa sociedade, para que possamos melhor orientar aqueles que durante uma boa parcela de tempo estiveram afastados dela. O Mestrado em EPB
dará a competência necessária e suficiente para a realização de nossos ideiais profissionais" (Ismar Emanuel D'Oliveira Bastos, 02/01/80).

422

Nº

158

Insc.
Nº

248

Alunos(as)

Ivan Marco
Túllio
Paladino

Nascim. Residência

25/04/1942

São
Cristóvão

Formação

Pedagogia. Curso de
Administração e
Supervisão Escolar.
Cursando Geografia e
Estudos Sociais

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Participou do Projeto
Rondon, pois fez "Curso
de Serviço Federal de
Habilitação e Urbanismo
(SERFHAU) para
Professor de ensino médio
preparação das equipes
que trabalharam no
projeto Rondon VII, no
período de nov. e dez. de
1970"

Especialização

Ingresso no
Mestrado

12/03/79 a
13/11/80

NÃO

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Levando-se em conta a necessidade do País em possuir profissionais especializados no desenvolvimento de assuntos referentes a problem as de ordem social, político e
conômicas, é válido o ingresso no curso acima citado. É, também, uma oportunidade que nós temos no sentido de nos atualizar e e poder dar a nossos alunos, enfoques que
realmente os coloquem a par de toda uma situação que os envolvem. Quanto ao mercado de trabalho, também nos sobra perspectiva s a nível de 3º grau, visto ser a cadeira
de EPB, parte integrante de todos os currículos universitários" (Ivan Marco Túllio Paladino, 17/01/79).

159

x

João Batista
Magalhães

24/06/1926

Glória

Direito. Curso de MESUERJ

Químico do INPS
(localizado na seção de
bioquímica do serviço de
patologia Hospital Geral
de Bonsucesso)

12/03/79 a
19/03/80 Mas
abandonou o
curso

NÃO

423

Nº

160

Insc.
Nº

278

Alunos(as)

Nascim. Residência

João Lustosa
08/02/1930
Filho

Tijuca

Formação

Atividade Profissional

Estudos Sociais "Licenciatura curta de
Estudos Sociais e
Licenciatura Plena em EMC
e OSPB"

"Economiário (Avaliador
de Penhores da Caixa
Econômica Federal)"

Obs. Relevantes
RG expedido pelo
Ministério da Guerra.
"Não tem experiência de
magistério" (comentário
da CEPB)

Especialização

Ingresso no
Mestrado

03/03/80... Mas
não concluiu o
curso

NÃO

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Após o término do Curso de Licenciatura Plena, pretendo continuar ampliando meus conhecimentos em EPB para minha satisfação i nterna, como também, transmitir os
conhecimentos adquiridos à juventude brasileira, ajudando a formar, nessa nossa juventude, uma sentimento de brasilidade mais real, autêntico e consciente, acreditando
que, com isso, estarei trabalhando para bem servir nosso PAÍS" (João Lustosa Filho, 02/01/80).

161

x

162

269

Jorge Alberto
Gomes
28/07/1950
Monteiro

José Alberto
do
Nascimento

28/10/1945

Centro

Geografia

Professor de Hidrologia e
Recursos Naturais do
Instituto de Geociências.
Professor de Geografia e
Estudos Sociais para o 1º
grau

Botafogo

Geografia. Atualização
Pedagógica em Estudos
Sociais/UERJ

Professor de Geografia
para 1º e 2º graus

Participação no Projeto
Rondon XIV (atuação no
município de Nova Iguaçú
pela UFF/1974) e no
Projeto Rondon Operação
Especial XV (atuação no
município de Niterói pela
UFF/1975)

07/03/83 a
02/12/83

NÃO

carteira de identidade
expedida pelo Ministério
da Aeronáutica.

03/03/80 a 1982

NÃO
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Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes
Graduação-3º Sargento
para reserva (Certificado
de reservista de 1º
categoria do Min. da
Aeronáutica)

Especialização

Ingresso no
Mestrado

07/03/1983...
Mas abandonou
o curso

NÃO

x

José Araújo
Iponema

01/01/2018

Catete

Serviço Social. Direito

164

15

Lamounier
Santos de
Andrade
Sousa

29/07/1954

Vila Izabel

História. Especialização em
MES

Professor de História,
Geografia, EMC e OSPB

03/03/86... Mas
trancou
matrícula

NÃO

165

x

Leda Feijó
Guimarães

02/04/1938

Ilha do
Governador

Serviço Social

Assistente social do
Instituto de Puericultura e
Pediatria/UFRJ

07/03/1983 a
29/11/84

NÃO

166

020

Luiz Carlos
Caspary
Nunes

17/10/1955

Maracanã

Administração. Economia

Auditor-Controller da
Indústria Brasileira de
Filmes S.A.

05/08/85 a
20/06/86

NÃO

167

262

Luiz
Fernando
Paulo

12/03/1947

Méier

História

Professor de História,
Estudos Sociais e OSPB

01/08/79 a
08/11/79

NÃO

12/03/79 a 1979

NÃO

163

168

x

Luiz Helvécio
da Silveira 21/06/1923 Copacabana
Leite

AMAN. EsAO. ECEME.
Curso Superior de Guerra.

Conferencista em Ciclos
Militar (Cel. Art.).
de Estudos da ADESG
Instrutor-chefe do CPOR e
como Membro do Corpo
da EsAO. Membro do
Permanente da ESG
Corpo Permanente da ESG
desde 1978

425

Nº

169

170

Insc.
Nº

Alunos(as)

66

Manoel
Cândido de
Andrade
Júnior

x

Maria
Antonieta
Cruz de
Moraes

Nascim. Residência

17/01/1937

Urca

01/07/1949 Jacarepaguá

Especialização

Ingresso no
Mestrado

AMAN. Engenharia

Militar: Major de Arma de
Engenharia do Exército
Brasileiro / Aluno da
ECEME

1976 a 1977

NÃO

História. Curso de
Arquivista no Arquivo
Nacional

Auxiliar de ensino na
Universidade Santa Úrsula
(1979). Professora de EPB
na Univ. S. Úrsula (19792h p/sem e 1980-4h
p/sem)

04/08/80 a
29/06/81

NÃO

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"O interesse pelo Mestrado em Estudo de Problemas Brasileiros, vincula-se à ligação deste ao bom desempenho profissional no ensino desta cadeira na Universidade" (Maria
Antonieta Cruz de Moraes, 17/07/80).

171

271

Maria da
Penha
Macedo
Jacobina

172

x

Maria de
Fátima
Cardoso

30/04/1933 Copacabana

14/12/1956

ItaupuNiterói

Química

professora de 1º e 2º e 3º
grau

03/03/80 a
30/11/81

NÃO

História

Professora de OSPB

03/08/84... Mas
trancou
matrícula

NÃO

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Atuando no magistério como professora de OSPB, disiplina esta que tem como objeto de estudo análises das estruturas econômicas, políticas e sociais, indispensáveis ao
conhecimento crítico da realidade brasileira. Desta forma, EPB viriam complementar e ampliar assim, um somatório de importantes conhecimentos, que abrirão caminhos
para uma atitude racional e responsável diante das realidades nacionais" (Maria de Fátima Cardoso, 12/07/84).

426

Insc.
Nº

Alunos(as)

173

225

Maria
Fernanda
Abrantes
Escobar

24/10/1938

174

x

Mari Estela
Alves de
Oliveira

05/09/1943

175

x

Maria Estela
25/07/1949 Copacabana
de Siqueira

Nº

176

177

05

Marlene
Alonso
Martini

30

Marlenice
Francisca
Xavier
Valério

Especialização

Ingresso no
Mestrado

professora de nível médio
de Estudos Sociais

09/03/78 a
08/11/79

NÃO

Engenharia Civil, Nuclear e
de Segurança do Trabalho

Assessora Técnica de
Licenciamento- Nuclebrás

06/08/84 a
14/11/85

NÃO

Engenharia

Engenheira química
analista

12/03/79... Mas
abandonou o
curso

NÃO

25/02/1940

Pedagogia. Administração
Supervisão Escolar

professora em função
técnico-pedagógica

03/03/86 a
20/06/87

NÃO

08/11/1948

Direito. Curso de
Atualização em EPBUFRJ/84

Oficial de Serviços
Universitários/UERJ.
Interina como Chefe de
Secretaria do Instituto de
Filosofia e Letras

03/03/86... Mas
não concluiu o
curso

NÃO

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

Riachuelo

História. Curso Normal no
Instituto de Educ. do RJ

Lagoa

Estácio

Obs. Relevantes

curso de atualização
teológica na Arquidiocese
de S. Sebastião do RJ
(1968)

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"... O motivo de seu interesse pelo referido Curso é o desejo de ingressar no mercado de trabalho fazendo uso da titulação de especialista que certamente pretende o bter"
(Marlenice Francisca Xavier Valério, 31/01/86).
178

273

Marly Alves
Rocha

06/06/1938

Grajaú

Filosofia

professora do município
(1º grau) e regente de
turma.

Carteira de Identidade
expedida pelo Ministério
do Exército

03/03/80 a
13/11/80

NÃO
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Nº

179

180

Insc.
Nº

68

70

181

x

182

252

Alunos(as)

Marly
Mattos
Monori

Nascim. Residência

21/12/1937

Miguel
26/01/1931
Monori Filho

Especialização

Ingresso no
Mestrado

1976 a 1977

NÃO

Tenente-Coronel do
Exército / Instrutor da
AMAN e da ECEME

Proferiu palestras sobre
OSPB no Curso Miguel
Couto-Bahiense e
Elaborou apostila sobre
OSPB no mesmo curso 1974.

1976 a 1977

NÃO

Realizou estágio no
Serviço de Psicologia do
Hospital Central do
Exército-75/76

07/03/83... Mas
abandonou o
curso

NÃO

12/03/79 a
13/11/80

NÃO

Formação

Atividade Profissional

Urca

Pedagogia. Extensão em
Altos Estudos dos
Problemas Brasileiros
realizado pela Soc. Bras.
de Geo. em Convênio com
UFRJ. 1967)

Professora de ensino
médio do ERJ

Urca

AMAN, EsAO, ECEME,
Adm. de Empresas.
Extensão em Altos Estudos
dos Problemas Brasileiros
realizado pela Soc. Bras.
de Geo. em Convênio com
UFRJ. 1967)

23/08/1946

Méier

Psicologia. Curso Normal

Psicóloga. Professora
Primária. Professora
universitária de Psicologia
Social e Geral/SUAM

Newton
26/08/1934
Novaes Barra

Tijuca

História

Militar / professor de
história, OSPB e Estudos
Sociais do Instituto Isabel

Neidi de
Oliveira
Nyaradi

Obs. Relevantes

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Desejo fazer o Curso de Especialização em EPB não só porque a matéria me atrai e pertence à minha área, mas também porque quero adquirir conhecimento e habilidade no
ensino de EPB, para que possa aplicá-los, da melhor maneira possível, nos estabelecimentos de ensino superior do País, onde a carência de professores realmente habilitados
em EPB é uma realidade" (Newton Novaes Barra, 13/02/79).
183

x

Nilcéa Alves
da Silva

08/08/1947

Engenho de
Dentro

Pedagogia

Especialista em Educação

03/08/84 a
20/06/85

NÃO
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Nº

184

Insc.
Nº

x

Alunos(as)

Nilson
Liguori
Sant'Ana

Nascim. Residência

03/09/1937

FonsecaNiterói

Formação

Geografia. Pós-Graduação
na Faculdade de
Reabilitação da ASCE.
Curso de EPB-UFRJ-Fórum
de Ciência e Cultura120h/81

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Fez curso de
Aperfeiçoamento de
Pessoal Docente em EMC,
autorizado pelo MEC em
1970 e participou do
Professor de EMC, OSPB,
Seminário de EMC
Estudos Sociais, Religião e
promoviso pela Secretaria
EPB
de Educação do Estado do
RJ/75. Participou do
Projeto Rondon/68
(pesquisa geológica e
mineralógica)

Especialização

Ingresso no
Mestrado

12/03/84 a
29/11/84

NÃO

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"O professor da Área de Estudos Sociais necessita dominar amplos conhecimentos das condições sócio-econômicas de sua pátria. Leciono EPB para Cursos de Pedagogia e
necessito de uma curso que me dê segurança, apesar do excelente relacionamento que mantenho com meus alunos e com os membros da Direção, Secretaria e Corpo Docente
do Estabelecimento. Um professor necessita estar semrep atualizado. Este curso será excelente para mim, professor de Geografia... O curso apresenta renomados professores.
Para mim será uma grande satisfação ser aluno dos mestres da UERJ, onde apenas participarei como discente assimilando novas experiências. Tenho certeza que este será um
ano inesquecível para mim, se aprovado for para ser aluno de EPB da UERJ. Meu relacionamento com meus alunos e colegas sempre foi o mais cordial possível e tenho a
certeza que angariarei novas amizades no curso" (Nilson Liguori Sant'Ana, 26/01/84).
185

186

09

Norma
Coimbra de
Macedo

287

Oduvaldo
Lacerda

02/07/1936 Copacabana

28/04/2029

Leblon

Geografia

professora e
coordenadora de escola
municipal

Superior na AFA (Academia
da Força Aérea). PósCoronel Aviador. Instrutor
Graduação na ECEMAR.
da ECEMAR desde 1977
Direito

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"O Curso me valerá como acréscimo de cultura geral, podendo aplicá-lo na minha vida profissiona" (Oduvaldo Lacerda, 1981).

03/03/86 a
07/12/87

NÃO

16/03/81 a
30/11/81

NÃO
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Nº

187

188

189

Insc.
Nº

Alunos(as)

x

Péricles
Vieira

x

Ricardo
Cooper de
Almeida

233

Roberto
Carrazedo
Marques da
Costa

Nascim. Residência

20/10/1924

21/04/1951

04/07/1937

Formação

Atividade Profissional

AMAN. ECEME. ESG

professor de ginásio
(matemática, história e
geografia), instrutor de
oficiais-EsAO RJ e Membro
do Corpo Permanente da
ESG

Maracanã

AMAN. Administração

Instrutor da Escola de
Material Bélico

Grajaú

Escola Naval. Curso de
Comando e Estado-Maior
da Escola de Guerra Naval.
CEMCFA/ESG

Oficial da Marinha
(Capitão de Fragata).
Membro permanente da
ESG

Botafogo

Obs. Relevantes

"Professor de EPB na
Escola Estadual de 1º e 2º
Graus de Barueri, SP1978".

Ficha de inscrição é de
22/02/88

Especialização

Ingresso no
Mestrado

12/03/79 a
08/11/79

NÃO

16/03/81 a
30/11/82

NÃO

?

NÃO

Referências Elogiosas sobre Roberto Carrazedo Marques da Costa:
"Prezado Sr. General [João bina Machado], com os melhores cumprimentos, tenho a satisfação de apresentar a V. Exa., o Comandante Roberto Carrazedo Marques da Costa,
muito distinto membro do Corpo Permanente da ESG. A aspiração do Cmte. Carrazedo de realizar o Curso de Especialização de Pro blemas Brasileiros, justifica-se pelo seu
acentuado empenho em obter o título de especialista, complementando, assim, os estudos que desenvolveu na ESG em 1977, estagiário dedicado e competente que foi. Além
desse embasamento motivacional e cultural, o Cmte. Carrazedo reune qualidades pessoais que muito o recomendam para o Curso que V. Exa. magnificamente dirige... atenta
e cordialmente, Mário Antônio Sayeg" (24/02/78)
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Nº

190

Insc.
Nº

x

Alunos(as)

Nascim. Residência

Roberto da
Rocha Dias 23/03/1959
de Medeiros

Tijuca

Formação

Atividade Profissional

AMAN

Instrutor de Tiro, de
Educação Física, de
Armamento, de
Conhecimentos Gerais.
Comandante de Linha de
Linha de Fogo de Artilharia
e Sub-comandante do
Pelotão de Operações
Especiais

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

08/03/82 a
23/11/82

NÃO

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Desejo fazer o Curso de Especialização em EPB, pela vontade de conhecer em profundidade e de forma realística os problemas existentes em nosso país, fixando a verdadeira
imagem do BRASIL e do seu estágio de desenvolvimento que será tanto maior quanto mais integrados a ele estiverem todos os brasileiros. Os conhecimentos que vier a
adquirir servirão de base na orientação a colegas e subordinados, fornecendo-lhes informações e esclarecendo suas dúvidas sobre a realidade brasileira, facilitando-lhes assim,
uma escolha sobre a melhor forma participativa na construção de um BRASIL mais forte, unido e desenvolvido, lembrando as palavras de OLAVO BILAC: 'todo brasileiro pode
ser um admirável homem, um admirável soldado, um admirável cidadão. O que é preciso é que todos os brasileiros sejam educados. E o Brasil será uma das maiores, uma das
mais formidáveis nações do mundo, quando todos os brasileiros tiverem a consciência de ser brasileiros" (Roberto da Rocha Dias de Medeiros, 14/01/82).
Referências Elogiosas sobre Roberto da Rocha Dias de Medeiros:
Comandante do Colégio Militar do RJ "pelo bom exemplo de educação civil e militar, disciplina, correção de atitudes e noção do cumprimento do dever. Conceito-o a aprimorar
as qualidades aqui comprovadas, na certeza de que fará parte de uma elite, a cada vez mais elevar o nome do Brasil" (71). "Por haver cooperado de maneira inequívoca,
dando alta demonstração de devotamento, capacidade de trabalho, amor às tradições deste Colégio e espírito de colaboração nos treinamentos e quando do desfile de
despedida do Exmº Sr. Gen. Ex. Augusto Cézar de Castro Moniz de Aragão, que decorreu com grande brilhantismo" (72) Etc.

431

Nº

191

Insc.
Nº

250

Alunos(as)

Samuel José
Martins

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

12/11/1938 Belford Roxo

Administração. Curso de
Aperfeiçoamento de
Sargentos (Centro de
Instrução e Adestramento
do Corpo de Fuzileiros
Navais). Curso de
Especialização em Ensino
superior/77

Militar da Ativa. Subinstrutor de Instrução
Moral e Cívica da Escola
de Formação de
Reservistas Navais-78/79

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

08/03/79 a
08/79 Mas não
concluiu o curso

NÃO

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Sendo militar da ativa, quase no final de carreira, resolvi me preparar para deixar a caserna já que faltam apenas seis anos. Assim, sendo, me formei em Bacharel em Ciências
Administrativas no ano de 1977 e desde então tenho na medida do possível, frequentado cursos de nível de pós-graduação ou não, na tentativa de adquirir novos
conhecimentos em complementação aos já adquiridos. Destarte, creio que será de muito proveito para mim poder contar com novos conhecimentos através do Curso de
Especialização em EPB" (Samuel José Martins, 13/02/79).

192

193

235

Sandra
Poleshuck de 06/10/1940
Faria Alvim

x

Sebastião
José Moreno 21/01/1952
Gama

Flamengo

Realengo

Professora universitária de
história e história da Arte.
Artista Plástica

09/03/78 a
30/11/78

NÃO

AMAN. Curso de Guerra
Instrutor do curso de
Participou da I Semana de
Química (EsIE). História.
Guerra Química, Biológica
Estudo de Problemas
Pós-graduação em Didática e Nuclear da EsIE, desde
Brasileiros-SUAM/RJ-81
do Ensino Superior
79.

07/03/83 a...
Mas abandonou
o curso

NÃO

História

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"Desejo fazer o curso de Especialização em EPB pelo meu interesse particular pelo assunto e pela grande ligação existente entre o mesmo e a minha formação profissional.
Aplicarei os conhecimentos que vier a adquirir em proveito do constante aperfeiçoamento necessário ao melhor desempenho de minhas funções de Oficial do Exército
Brasileiro" (Sebastião José Moreno Gama, 27/01/83).
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Nº

Insc.
Nº

194

236

195

x

Alunos(as)

Sérgio Mário
Bottega de
11/01/1941
Queiroz
Gonçalves

Solange
Rodrigues
Gomes

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Tijuca

Economia

Analista Financeiro do
Serviço Federal de
Processamento de Dados
Serpro

Participou do Ciclo de
Estudos sobre Seg.
Nacional e
Desenvolvimento/ADESGRJ-1977

14/08/78 a
08/11/79

NÃO

Botafogo

Letra (Port-Inglês). Curso
de Tradutor e Intérprete
da Língua Inglesa

Professora.

06/08/84 a
14/11/85

NÃO

Nascim. Residência

17/12/1958

Por que a Pós-Graduação em EPB?
“Justifico o desejo de iniciar o Curso de Especialização em EPB e o faço mediante à constatação do despreparo técnico e à falta de embasamento filosófico e legal em que se
encontram muitos estudantes universitários, ou mesmo, formados que desejam embrenhar-se mais seguramente neste campo do conhecimento. Trata-se de um campo de
trabalho e pesquisa ainda pouco explorado no que concerne à formação a nível de pós-graduação. Diante da grande concorrência que há no mercado de trabalho, faz-se
urgente e necessário que o profissinal se aprofunde e se especialize, qualificando-se em um ramo do conhecimento. O papel do professor constitui suma importância no
processo do ensino de EPB, pois, como disciplina e prática educativa visa não só a transmissão pura e simples de conteúdo pro gramático, mas sua presença promoverá
debates vivos de questões e idéias sobre temas atuais e apaixonantes. O profissional qualificado descortinará um horizonte amplo e bastante questionador. Como
consequência natural desse processo dinâmico o sentido de obrigatoriedade (sentido pejorativo) cai por terra, tornando a disciplina realmente uma prática educativa,
elucidativa e motivante. Mas por outro lado se essa prática for mal ministrada gera efeitos negativos, contrários e contraproducentes à formação consciente e crítica no
aperfeiçoamento do ser humano e sua integração à sociedade. Objetivando trabalhar conscientemente em instituições que garantam exercer minha profissão de especialista
em EPB e futuramente mestre na área, com tranquilidade acadêmica e legal, é que hora pretendo iniciar este curso, pois, um profissional mestre, seguro de sua formação
intelectual, transmitirá segurança” (Solange Rodrigues Gomes, 12/07/84).
196

x

Telma Rosina
Simone da 20/06/1932
Gama

Tijuca

Pedagogia

Técnica de Assuntos
Educacionais

06/08/84 a
14/11/85

NÃO
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Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

197

x

Ubirajara
Pires
Gonçalves

Nascim. Residência

02/12/1936

Urca

Formação

Atividade Profissional

AMAN. ECEME. Curso de
Aperfeiçoamento na EsAO

Instrutor da ECEME

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

08/03/82... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Por que a Pós-Graduação em EPB?
"A intenção de cursar a Especialização em EPB prende-se ao fato de desejar aprimorar conhecimentos nesta área e, de alguma forma, vir a contribuir para o esclarecimento de
questões a ela pertinentes" (Ubirajara Pires Gonçalves, 02/02/82)

198

x

Vanja
Mendonça
Fagundes

14/01/1957

Penha

Direito. Pós-graduação em
Direito

199

14

Vera Lúcia
Souza de
Brito

04/01/1949

Méier

Geografia. Licenciada em
Estudos Sociais

Leblon

Rio
Comprido

200

201

08
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Wagner Carr
27/02/1959
da Fonseca

Waldir
Zagaglia

21/03/1954

06/08/84 a
10/12/84

NÃO

Professora do município
(5º a 8º séries)

04/08/86... Mas
não concluiu o
curso

NÃO

História

Professor de História e
OSPB

03/03/86... Mas
não concluiu o
curso

NÃO

Direito. Pós-graduação em
Direito Civil e Processual
Civil

Advogado. Assistente
Jurídico da União de
Bancos Brasileiros

03/03/80 a
03/11/81

NÃO

"Não tem experiência de
magistério" (comentário
CEPB)
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Caracterização dos alunos da Pós Graduação em EPB
5. Alunos que fizeram Especialização em Estudos Brasileiros, tendo ingressado ou não no Mestrado em EPB
Nº

Insc.
Nº

202 24229

Alunos(as)

Nascim. Residência

Alfredo
Edson de
02/06/1938
Novaes mello
e Silva

203 11821

Antônio
Carlos
D'Oliveira
Júnior

204 24241

Antônio da
Costa
Pinheiro de
Andrade

205 11836

Carlos
Alberto
Soares do
Nascimento

04/03/1961

Ingresso no
Mestrado

Professor do Estado do RJ

mar/88 a dez/89

NÃO

Turismo

Comerciante (agente de
viagens)

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Teologia. Pedagogia.
Licenciado em Matemática

Professor

04/04/88 a 1989

NÃO

Direito

Militar da Ativa (1º
Sargento Especialista da
Aeronáutica). Assessoria
como Advogado

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Atividade Profissional

Tijuca

História. Pedagogia

Maracanã

22/03/1954 Nova Iguaçú

06/04/1950

Especialização

Formação

Ilha do
Governador

Obs. Relevantes
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Nº

Insc.
Nº

206 24166

207 11844

Alunos(as)

Carlos
Mendes de
Melo Matos

Nascim. Residência

22/03/1950

Cecília Maria
Andrade da 22/11/1953
Costa

Tijuca

Formação

História. Curso de
Artilharia no CPOR-RJ/1969

Realengo

Letras

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Professor de História.
Técnico de Segurança e
Higiene do Trabalho em
Furnas

"Oficial da Reserva não
Remunerada do Exército
Brasileiro (1º Tenente R/2
Artilharia)". Pediu
"demissão em 30 de
junho de 1974 (Motivo:
para prosseguir nos
estudos universitários.
Incompatibilidade do
horário noturno de
trabalho com os estudos)"

22/08/88 a
23/11/89

NÃO

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Participou como
estagiária do Projeto
Auxiliar de Laboratório na
Rondon : Operação
Associação Britânica de
Nacional XXIV-Estado do
Ensino
Ceará e Operação XXVEstado do RJ

208 24172

Dante
Cupolillo
Simões

09/10/1960

Tijuca

História

Professor

209 24187

Denise
Marques
Cascon

18/06/1961

Piedade

História

Professora de OSPB

RG expedido pelo
Ministério do Exército
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Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

Nascim. Residência

210 293951

Eliezer
Gomes da
Silva

211 24162

Elísia Silva
Araujo Braz

212 24038

Ezequias dos
Santos
06/08/1960
Garcia

213 11828

Gilberto
Pereira do
Nascimento

21/05/1958

214 11868

Iracema de
Oliveira
Mões

03/03/1957

13/12/1965 Cidade Nova

15/04/1935

São
Francisco
Xavier

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes
Fez Curso de Atualização
na ESG, em 1985, sobre
"Juventude Brasileira Realidade e Perspectiva
(Ciclo de Extensão I-85)"

Letras. Cursando
Direito/UERJ

Especialização

Ingresso no
Mestrado

04/04/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Enfermagem. Direito

Enfermeira lotada no
Hospital Central do
Exército/RJ

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Teologia. Administração

Professor de Educação
Religiosa no Instituto
Marcos Richardson.
Agente de Vendas da
AMIL. Pastor

04/04/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Bento
Ribeiro

Comunicação Social

Jornalista. Assessor de
Imprensa da Secretaria de
Turismo de Magé.
Supervisor Administrativo
da Prefeitura de Magé

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Cascadura

História

Professora

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

São João de
Meriti
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Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

215 039306

Isvaldino
Oliveira dos
Santos

23/02/1951

Riachuelo

Comunicação Social.
Teologia

Jornalista: editor do Jornal
Cristão O Semeador e
redator do Jornal do
Amor. Assessor
Parlamentar (do Líder do
Partido Socialista Agrário
Renovador trabalhistaPASART-ALERJ/88).
Ministro Evangélico

216 24171

Izabel Girão
Campiti

27/07/1938

Água Santa

Estudos Sociais

Arquivista. Professora

217

x

Jaine
Elizabeth
Beswick

30/09/1963

Leblon

"Diploma em Línguas
Romanas - Português,
Espanhol, Francês"

Obs. Relevantes

Interesses da aluna
"Gosto de ler, escrever
poesia e histórias, viajar,
nadar, fazer o cooper e
outros desportes, e
FOI secretária da General costurar". A aluna veio
Eletric em Lisboa;
para Brasil porque
Intérprete e Tradutora em ganhou uma bolsa
Lisboa; Editora de Revista educacional da Fundação
pelo Ministério da
Rotária para
Agricultura na França;
Compreensão
Professora de Espanhol no Internacional. Ela recebeu
Colorado
da Uerj opções de cursos
de pós-graduação
cobertas pelo Rotáry para
escolher uma. A opção,
no caso, foi a
Especialização em EPB

Especialização

Ingresso no
Mestrado

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

22/08/88 a 1989

NÃO

03/03/88... Mas
não concluiu o
curso

NÃO
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Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Duque de
Caxias

Administração. Curso de
Formação de Professores.
Curso de Formação de
Oficiais do ExércitoCPOR/RJ

Professor de
Contabilidade e
Administração. Militar (2º
Tenente do Exército)

Fez estágio para Chefe de
Comissão de Seleção no
CEP/Ministério do
Exército

22/08/88 a
23/11/89

NÃO

Professor

04/04/88 a
23/11/89

NÃO

Nascim. Residência

218 11856

Jorge
Ferreira da
Silva

219 17593

Jorge Mário
Barbosa de
Assis

27/07/1953

Riachuelo

Pedagogia. Especialização
em Magistério de 2º Grau
e em Administração
Escolar

220 24200

Joselito
Batista dos
Santos

25/11/1964

Méier

Geografia

Professor do Colégio Naval
e do Estado/RJ

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

221 24137

Júlio César
Lopes da
Costa

22/07/1966

Ramos

História

Professor de História, EMC
e OSPB

04/04/88 a
23/11/89

NÃO

222 24191

Júlio de
Souza

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

27/04/1954

09/07/1964 Jacarepaguá

História
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Nº

Insc.
Nº

223 24061

224 11827

Alunos(as)
Manoel
Nelson
Bezerra
Junior

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

27/07/1952

Grajaú

Escola Naval. Engenharia

Oficial da Marinha. Chefe
do Departamento Escolar
da EFOMM

04/04/88 a
26/06/89

NÃO

Marco
Antônio Diniz 13/03/1965
Macillo

Olaria

Direito

Funcionário Público

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

225 24238

Marcos
Magalhães
de Oliveira

31/01/1962

Rocha
Miranda

História

Professor e Auxuliar de
Administração Escolar

04/04/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

226 24225

Maria de
Fátima
Bulhões dos
Santos
Carvalho

05/09/1962

Jardim
América

História

Professor do Município

04/04/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

227 24224

Maria José
Bulhões dos
Santos
Carvalho

18/11/1960

Jardim
América

História

Professora do Município

04/04/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

1988... Mas
trancou
matrícula

NÃO

228 039308

Nely Batista
da Silva
Teixeira

04/07/1941

Irajá

Pedagogia. Curso de
Orientação Educacional e
de Orientação Pedagógica

Participou do Seminário
sobre Segurança e
Desenvolvimento na
ADESG/71. Participou do
Ciclo de Estudos da
ADESG/87

440

Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

229 24242

Neusa
Molinari
Ricardo

17/12/1940

Inhaúma

História

Professora de História de
2º Grau

04/04/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

230 24165

Nilce Lós de
Melo Matos

26/04/1952

Tijuca

História

Professora de História,
Geografia, OSPB e EMC

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

231 15009

Paulo César
Ribeiro

20/01/1949

Pilares

Direito

Advogado. Jornalista

09/03/87 a
12/12/88

NÃO

232 05049

Reinaldo
Rocha

Engenharia

Engenheiro de segurança
do trabalho. Professor de
Segurança no Trabalho na
Faculdade Souza Marques

06/08/84 a
20/06/85

Em 05/08/85
Mas trancou
matrícula

233 24227

Rita de
Cássia
Nascimento
dos Santos

22/05/1964

Realengo

História

1988... Mas não
concluiu o curso

NÃO

234 24037

Rosana Baía
Lobato

26/07/1960

Rio
Comprido

Ciências Sociais

04/04/88 a
26/06/89

NÃO

29/01/1944

Botafogo

Prestou serviços como
historiadora ("servidor
civil") ao Museu do
Arsenal da Marinha do RJ
Professora de 1º e 2º
Graus

441

Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)

Nascim. Residência

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Militar (capitão-tenente).
Instrutor de Cursos de
Especialização e de
Formação e
Aperfeiçoamento na
CIAW. Instrutor de EMC.
Várias atividades na área
administrativa e de
informática

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

235 11841

Sebastião
Madeiro
Filho

11/04/1942

Ramos

Administração. Vários
cursos realizados na
Marinha, dentre os quais o
de Formação de Sargentos
no CIAW

236 24035

Sebastião
Virgílio de
Souza

30/04/1957

Penha

Comunicação Social

Repórter do jornal
Fluminense e da Rádio
Carioca

1988... Mas não
concluiu o curso

NÃO

237 24189

Sérgio Luiz
Leite Torres

28/04/1959

Duque de
Caxias

História

Bancário

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

238 11869

Sylvio Sidney
27/02/1944
Costa

Professor do Estado/RJ

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

239 11862

Valdeci
Borges

240 24199

Vera Lúcia
Neves Cruz

03/11/1952

16/04/1951

Bangú

História

Campo
Grande

História

Participou da Operação
Professor de 2º grau e
Rondon XVIII , Estado do
universitário (F. Simonsen)
RJ/77

22/08/88... Mas
abandonou o
curso

NÃO

Sulacap

Pedagogia. Curso de
Administração Escolar

Supervisora Educacional
da Secretaria Municipal de RG expedido pelo
Sulacap. Diretora de
Ministério da Aeronáutica
Escola Municipal

22/08/88 a
25/09/89

NÃO
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Caracterização dos alunos da Pós Graduação em EPB
6. Alunos que fizeram Especialização em Estudos Brasileiros, tendo ingressado ou não no Mestrado em EPB
Nº

Insc.
Nº

241

x

242

x

Alunos(as)
Andréa
Mesquita de
Menezes
Veiga
Anna Maria
Donato
Caldas

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Concluiu em
1988

?

Concluiu em
1986

?

Concluiu em
1986

?

243

x

Antônio
Agostinho de
Oliveira Silva
Santos

244

x

Benedito
Pinto França

Concluiu em
1985

?

245

x

Celina de
Lucena

Concluiu em
1987

?

246

x

Djalma
Moraes da
Silva

Concluiu em
1986

?

247

x

Elizabeth
Bastos
Coelho

Concluiu em
1987

?

248

x

Jesus Dari
Ferreira

Concluiu em
1986

?

443

Nº

Insc.
Nº

Alunos(as)
Joanita
Maselli
Pinheiro
Gouvêa
José do
Nascimento
Gonçalves
Júlio César
Meyer
Bandeira

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Concluiu em
1986

?

Concluiu em
1986

?

Concluiu em
1986

?

249

x

250

x

251

x

252

x

Laércia Maria
de Oliveira

Concluiu em
1987

?

253

x

Lydio
Ramalho
Bittencourt
Júnior

Concluiu em
1985

?

254

x

Márcia
Ferreira de
Mattos

Concluiu em
1986

?

255

x

Maria da
Conceição
Gonçalves de
Souza

Concluiu em
1983

?

256

x

Maria Lúcia
Coutinho de
Sá

Concluiu em
1984

?
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i

Nº

Insc.
Nº

257

x

258

x

259

x

260

x

261

x

262

x

263

x

Especialização

Ingresso no
Mestrado

Concluiu em
1985

?

Concluiu em
1986

?

Concluiu em
1986

?

Concluiu em
1983

?

Concluiu em
1986

?

Sônia de
Cerqueira Sá

Concluiu em
1985

?

Walter
Marques
Pires

Concluiu em
1987

?

Alunos(as)
Mariusa da
Silveira
Saraiva
Martha
Maria
Ururahy
Dolezal
Nailton de
Agostinho
Maia
Nilza
Suzanna
Maia dos
Santos
Rita de
Cássia
Godinho de
Brito
Marques

Nascim. Residência

Formação

Atividade Profissional

Obs. Relevantes

Nem todas as fichas de inscrição contém número e algumas compartilham o mesmo número, não sendo possivel, assim, ordenar a listagem dos alunos por essa variável.

