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A idéia central da pesquisa apresentada aqui refere-se ao estudo dos projetos de reforma educacional surgidos no Brasil durante as décadas de 50 e 60, utilizando como fontes principais os discursos daquelas instituições que, a partir da estrutura estatal, estavam encarregadas de produzir o conhecimento que fundamentaria as novas políticas educacionais – os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais. De modo a obter um contraponto a este discurso “oficial”, realizou-se também a análise dos discursos dos professores primários a respeito dos temas vinculados à reforma do ensino, por meio dos textos produzidos por suas associações representativas nos estados que sediaram os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais: São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O período considerado para estudo compreende a década de cinqüenta, momento de grande efervescência entre as entidades do magistério primário, com a promoção de congressos nacionais  - até o ano de 1971, quando da promulgação da LDB 5.692, que representou o marco de um novo período com relação ao estatuto profissional do professor primário, com a instauração do primeiro grau de oito anos. Este período também corresponde à trajetória dos Centros Regionais, que foram oficialmente instalados em 1955 e funcionaram até o início da década de 70, sendo extintos entre 1973 e 1975.  As fontes utilizadas foram documentos administrativos e os periódicos editados por cada instituição.
A questão básica que norteia o desenvolvimento deste trabalho é um esforço de compreensão dos mecanismos e processos de concepção das reformas do ensino a partir de dois lugares diversos do campo educacional que corresponderiam, a grosso modo, às instâncias de produção da teoria e das representações sobre as práticas educacionais. Não se trata de analisar os processos de reforma concretos, mas das formulações a respeito do tema e do conjunto de significados que o acompanha. Parte-se do conceito de reforma educacional utilizado por Popkewitz (1997), tendo em conta as peculiaridades da produção do conhecimento em educação, bem como dos processos de profissionalização docente no Brasil. A idéia básica de ruptura com o passado, de evidenciar as características de “construção” daquilo que, até a proposta da reforma, parecia natural, é explicitada pelos discursos dos agentes: a expressão “reforma educacional” implica uma idéia de transformação das práticas escolares, nomeadamente da metodologia de ensino, visualizada como condição para que a escola se tornasse eficiente ao atender as necessidades sociais que se percebiam como prementes. Esse projeto de inovação identificava uma “escola tradicional” cujas funções se referiam a uma sociedade que também era tradicional e representava um passado a superar. Ao mesmo tempo, assinalava uma sociedade “moderna” que já se prenunciava, à qual se pretendia chegar e para a qual era necessária uma escola “moderna”. A idéia de progresso, de melhoria social, alia-se necessariamente à de reforma no discurso dos agentes, independentemente de seu âmbito de atuação. 
Na década de 50 houve uma série de ações do governo federal destinadas a diminuir os elevados índices de analfabetismo e de exclusão escolar do país, sendo os CRPEs parte desse conjunto. Deve-se observar, quanto a este impulso para a melhoria do ensino nacional, o fato de que houve um grande financiamento por parte de organismos internacionais, no contexto da Guerra Fria – o projeto dos Centros Regionais de Pesquisa contou com uma substancial contribuição da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Desse modo, o papel dos Centros Regionais seria investigar e realizar experiências educacionais nas diversas localidades utilizando as metodologias das ciências sociais e, simultaneamente, formar especialistas em educação – na maior parte das vezes, ocupantes dos postos de direção ou superiores na hierarquia do sistema, que aplicariam na administração do ensino as informações adquiridas.  O grande número de iniciativas educacionais por parte do governo federal nesse período constitui parte de um processo que se inicia na década de 20 e que teve grande influência dos educadores escolanovistas, sendo impossível tratar o tema mais extensamente neste texto.
Na configuração do campo educacional brasileiro da década de 50, o ensino ganha um caráter de “cientificidade”, de “técnica” dominada por especialistas – os únicos autorizados a se pronunciar a respeito. Indício de uma maior autonomia do campo, a primazia dos “técnicos educacionais” também significa que os valores relacionados à experiência docente, que constituíam o capital simbólico específico do campo, estavam sendo desvalorizados e, dessa forma, desvalorizavam-se também aqueles agentes que constituíam os “estratos superiores” na esfera do ensino primário, ou seja, os cargos mais altos na hierarquia (diretores e inspetores escolares, por exemplo), que haviam ascendido e realizavam seu trabalho com base fundamentalmente na experiência de longos anos de serviço. O sistema escolar passa a ser incorporado de uma forma “técnica”, cientificamente justificada, à lógica administrativa estatal, como parte dos mecanismos de mudança social. A idéia de escola como fonte direta de progresso social, própria do momento anterior e que aparece de modo esparso no discurso das associações docentes, é um dos argumentos superados por uma concepção de interdependência entre o desenvolvimento e a educação, ou seja, o país não dispõe de um sistema escolar eficiente porque não possui os recursos necessários para seu financiamento e, ao mesmo tempo, não pode dispor desses recursos porque o sistema escolar deficiente qualifica pouco e mal a mão-de-obra necessária à sociedade industrial, desenvolvida. Ora, embora a lógica subjacente ao argumento ainda seja a do progresso social, a “moralização” do povo foi substituída por uma concepção de seu papel econômico, na perspectiva da racionalidade administrativa. Racionalizar o sistema de ensino significava, nesse momento, não somente ampliá-lo como também tornar seus resultados mais eficientes, ou seja, modificar (“melhorar”) as formas de trabalho do professor. O processo de “racionalização” do trabalho docente constituiu o que se chama de proletarização do magistério, ou seja, a progressiva perda de autonomia sobre o próprio trabalho, que se combina num círculo vicioso com menores salário e qualificação.
Identifica-se aí o efeito que Nóvoa (1991) e Apple (1995) assinalam quanto aos processos de profissionalização docente e que é possível explicar nos termos da teoria dos campos: a maior complexidade do conhecimento pedagógico, embora sirva à delimitação do campo educativo e, conseqüentemente, à obtenção de maior prestígio junto à opinião pública, contribui para a desqualificação dos agentes localizados nos níveis inferiores do campo, pois diminui sua autonomia com relação ao próprio trabalho e, no caso estudado aqui, retira a legitimidade das formulações que os próprios professores primários utilizam para descrever e instrumentalizar seu trabalho. Esse falso paradoxo, que assinala o processo de profissionalização dos professores como responsável pela sua proletarização, é superado a partir da teoria dos campos, que considera a existência tanto de subgrupos profissionais como da hierarquização entre eles, a partir da maior ou menor posse do capital simbólico do campo, ou seja, de maior ou menor legitimidade para pronunciar-se a respeito dos temas de interesse. Nesse sentido, Abbott (1988) admite o desenvolvimento em múltiplas direções da identidade profissional, buscando estabelecer “uma teoria sistêmica que busca compreender a diversidade e a complexidade das situações (nomeadamente as decorrentes da consideração das variáveis tempo e espaço) no domínio das profissões e identificar modelos.” (Rodrigues, M.L., 1997, p. 5). Este autor critica os modelos explicativos clássicos das profissões, que as consideram de forma isolada com relação ao conjunto dos grupos ocupacionais, numa concepção na qual estes necessariamente evoluem em direção a maiores níveis de profissionalização, entendida como controle social de um grupo sobre uma determinada atividade, independentemente das características desta. Ora, este autor propõe um “paradigma interacionista”, que procura identificar a base social dos conflitos dentro do campo profissional, considerando-os parte da história de seu processo de profissionalização, tendo em vista não só as características do trabalho do grupo como o fato de que este existe no conjunto do sistema ocupacional, não podendo ser estudado isoladamente. Além disso, Abbott identifica o sistema de conhecimento abstrato (teórico) como o principal recurso na delimitação das fronteiras de atuação das profissões, sempre ressalvando a complexidade deste fenômeno, que ele identifica como multidirecional, ou seja, não se pode falar em profissionalização ou desprofissionalização do conjunto do grupo ocupacional, podendo-se identificar várias tendências no mesmo campo. 
As configurações que a profissão docente assume no Brasil relativamente ao objeto deste estudo correspondem ao modelo teórico proposto por Abbott, na medida que este contempla a diversidade de clivagens possíveis dentro de um grupo ocupacional, o que, para o caso brasileiro, implica considerar os diversos processos que coexistem, de construção da teoria educacional, as lutas políticas vinculadas a esta que se dão tanto no campo acadêmico quanto administrativo, as tentativas dos professores primários de integrar-se à modernidade e não perder sua identidade neste processo. O grande conflito estrutura-se, no período, em torno da modificação das práticas escolares (identificadas com as metodologias) e administrativas na escola primária – os indícios, freqüentes na documentação, relativos à resistência dos professores primários à intervenção dos técnicos educacionais demonstram a força do habitus professoral. Este conceito, formulado por Bourdieu, descreve o conjunto de esquemas de percepção (no sentido piagetiano), construídos na interação com estruturas sociais objetivas, que permitem uma relação específica com o mundo social, ou seja, quando se fala em habitus professoral, trata-se de um modo de ser professor que se expressa em elementos do aspecto físico (postura, vestimenta, tom de voz) e até no próprio sistema de significação do real pelos agentes, passando pela seleção daquilo que comove ou parece ridículo, as categorias pelas quais as idéias no domínio da docência são mais ou menos valorizadas (sistemas de legitimidade) e a dotação de sentido para o trabalho que exercem. 
Ao constituir o conceito de habitus, Bourdieu procurava superar a dicotomia do pensamento sociológico entre as condições objetivas e as individualidades, uma vez que considera que existem estruturas objetivas, independentes da vontade dos agentes, que orientam suas práticas e a construção de suas representações e, ao mesmo tempo, existe uma gênese social dos esquemas de percepção, pensamento e ação:
“o habitus é ao mesmo tempo um sistema de esquemas de produção de práticas e um sistema de esquemas de percepção e apreciação das práticas. E, nos dois casos, suas operações exprimem a posição social em que foi construído. Em conseqüência, o habitus produz práticas e representações que estão disponíveis para a classificação, que são objetivamente diferenciadas.” (Bourdieu, 1990, p. 158)
Esta diferenciação do habitus, que leva à construção de diferentes práticas e representações, termina por identificar os diferentes grupos sociais, como é o caso dos professores primários. Não se trata aqui de abarcar toda a vida cotidiana de cada agente por meio da lógica do campo e sim aquilo que resulta de sua inserção profissional em termos de crenças incorporadas. É importante ressalvar que, embora existam elementos partilhados pelo grupo profissional, isso não significa uma identidade absoluta do indivíduo, de vez que os elementos relativos à origem social e escolar também fazem parte do conjunto e resultam em diferenças individuais. As formas da organização coletiva dos professores primários expressam essas disposições profundas e seu estudo pode levar à compreensão dos valores que, ao orientar as práticas cotidianas, impedem a penetração real das iniciativas de reforma. Em outra direção, pode-se analisar como as modificações das condições sociais objetivas termina por modificar essas disposições profundas, incorporadas ao ser professor. O caminho utilizado aqui para compreender esse duplo movimento passa pela análise das representações sobre o trabalho docente expressas tanto pelos CRPEs quanto pelas associações de professores – no entanto, em virtude das limitações de espaço não é possível analisá-las em detalhe embora uma breve retomada das características mais gerais de cada uma das instituições analisadas deva ser feita, de modo a situar algumas das conclusões desta análise. 
No CRPE de São Paulo predominou a pesquisa de cunho sociológico, que utilizava como modelo explicativo da realidade social as fases do desenvolvimento em direção à industrialização, entendida como o fim necessário do progresso nacional. Este foi o centro regional que mais fielmente seguiu os moldes do projeto idealizado por Anísio Teixeira, constituindo fortes vínculos com o Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo e sediando inúmeros cursos para técnicos educacionais de todo o Brasil e de toda a América Latina, patrocinados pela UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). 
O CRPE do Rio Grande do Sul foi o menor centro em estrutura, e teve seu impacto no meio educacional desse estado consideravelmente diminuído pelo fato de que, no momento de sua criação em 1956, esse estado já contava com um Centro de Pesquisas para coordenar cientificamente a reforma do ensino (Primário e Normal) que fora levada a cabo na década de 1950. Tal instituição, o Centro de Pesquisas em Orientação Educacional (CPOE) fora criado em 1942, como órgão da Secretaria da Educação do Estado e possuía uma sólida produção em termos de pesquisa psicológica, com metodologia científica e estritamente direcionada para a fundamentação e o controle da atividade educativa no estado. Nesse sentido, pode-se dizer que o papel de “reformador” no estado já vinha sendo exercido pelo CPOE e, portanto, restava pouco espaço para uma iniciativa como pretendia ser a do CRPE. Inicialmente, este Centro dedicou-se à pesquisa de caráter psicológico, do mesmo gênero que as do CPOE, apresentando poucos resultados – a partir de 1959, quando se integra à Universidade do Rio Grande do Sul, a pesquisa ganha impulso e este Centro começa a desenvolver atividades de formação de professores.
O CRPE de Pernambuco apresentou desde o início um direcionamento muito peculiar de suas atividades, advindo da direção de Gilberto Freyre, que instituiu os objetivos da pesquisa educacional tais como eram compreendidos para o ambiente pernambucano – uma forte ênfase nas peculiaridades regionais e, a partir disso, a construção de uma educação adaptada às características culturais e sociais do Nordeste brasileiro, que assim sairia de sua condição miserável. Diferentemente das concepções da pesquisa educacional como fundamento da racionalização administrativa do ensino que o tornariam motor do desenvolvimento do país, Gilberto Freyre optou por retomar a idéia de regionalismo presente em seu Manifesto de 1926 Ver, a respeito desse Manifesto, Mota, C.G. (1994).  - as regiões do país possuiriam  diferenças que se complementariam, em termos sociais e culturais – desse modo, aos educadores e aos sociólogos caberia ajudar a definir melhor a cultura nacional como um todo, no sentido da harmonização das características particulares num conjunto geral. O Centro Regional teria como objetivos realizar os estudos sociais e educacionais que fundamentassem esse processo. O CRPE/PE apresenta uma característica peculiar com relação aos demais centros: suas atividades de formação e pesquisa articulavam-se em torno a um determinado tema central – o primeiro destes foi “Região e Educação”, que se manteve até 1961, quando uma nova linha condutora para as pesquisas foi estabelecida – passando a orientar os trabalhos do Centro a necessidade de elaboração de um Plano de Educação para Pernambuco, especialmente no que se referia à Reforma do Ensino Primário. 
O CRPE de Minas Gerais foi instalado em agosto de 1956, sob a direção de Mário Casasanta, que por sua posição influente no ambiente cultural mineiro (era diretor do Instituto de Educação de Belo Horizonte e fora nomeado em 1957 chefe da equipe brasileira do PABAEE (Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar)). A posição de Mário Casasanta nessas duas instituições permitiu ao CRPE/MG estabelecer convênios para a realização de cursos no Instituto de Educação, bem como para a formação de professores e produção de material didático juntamente com o PABAEE. Em 1958, o Centro incorporou o Instituto Superior de Educação Rural (ISER), centro de pesquisa e formação de professores. Desse modo, parte do extenso programa de pesquisas e cursos do ISER passou a ser realizado em colaboração com o Centro. Como pode-se depreender desses fatos, o CRPE ocupou uma posição relevante no campo educacional mineiro, sendo considerado pela grande imprensa como a possibilidade de devolver a Minas Gerais o prestígio de “vanguarda pedagógica nacional” que o estado já tivera quando da reforma do ensino primário e normal de 1927. O trabalho de pesquisa e formação de professores que foi desenvolvido neste Centro teve como linhas gerais uma forte ênfase sobre o ensino primário e, no tocante aos temas privilegiados para a pesquisa, uma predominância das questões lingüísticas e culturais sobre os temas pedagógicos e sociológicos. Essa orientação lingüística e pedagógica permanece até 1960, quando ocorre uma mudança na direção do CRPE/MG que possibilita o início de pesquisas mais claramente sociológicas. 
Não se pode contar a história do CRPE da Bahia sem mencionar a escola-parque, experiência educacional iniciada oito anos antes da criação do Centro e que constituiu o núcleo em torno do qual este se organizou. Criada em 1947, quando da gestão de Anísio Teixeira na Secretaria da Educação do Estado, a escola-parque era uma experiência de educação integral para as classes populares. O CRPE foi instalado junto à Escola-Parque em 1955, inicialmente organizando cursos de aperfeiçoamento docente. Em 1957, este Centro estruturou-se, passando a organizar-se em torno de duas divisões, uma sendo a de Aperfeiçoamento do Magistério e Escolas Experimentais e a outra de Documentação e Informação Pedagógica, o que parece ter dado maior dinamismo aos trabalhos. A atuação da Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério girava basicamente em torno das atividades desenvolvidas na Escola-Parque e na escola primária experimental do CRPE. Boa parte do orçamento e das atividades do CRPE/BA estava vinculado às atividades realizadas nas duas escolas experimentais. Apesar disso, observa-se a partir do estabelecimento da Divisão de Documentação e Informação Pedagógica, um progressivo aumento das atividades de pesquisa e documentação educacionais, que ainda assim via-se dificultado pela falta de pessoal especializado para a pesquisa, de acordo com observações presentes nos documentos examinados. 
O Centro do Professorado Paulista (CPP) é uma das associações mais tradicionais do magistério brasileiro: congregando primordialmente professores primários (aqueles que atualmente lecionam nas 4 primeiras séries do ensino fundamental), constitui desde o seu início, em 1930, um modelo associativo caracteristicamente assistencial, visando a compensar as dificuldades cotidianas dos professores. Para tanto, eram realizadas inicialmente atividades recreativas (bailes, excursões etc.), que redundaram na criação do Departamento de Turismo e de Colônias de Férias em diversas cidades, para o lazer dos associados. Ainda com o objetivo de propiciar atendimento às dificuldades do professor, resgatando a “dignidade perdida” da profissão, estabeleceram-se Departamentos de Assistência Médica e Jurídica. A partir de 1958, sob a liderança de Sólon Borges dos Reis, os professores primários do CPP passaram a utilizar uma nova forma de levar as suas reivindicações ao governo: grandes passeatas para entregar memoriais com suas reivindicações ao governador. A entidade teve um crescimento acentuado nesse período, constituindo um grande patrimônio com inúmeras sedes regionais no interior, colônias de férias e uma imponente sede central. O CPP chegou à década de 70 como a segunda maior associação docente da América Latina, mas começou a perder expressão como representante dos professores em São Paulo a partir das greves do magistério em 1978 e 79, com o surgimento de uma polarização entre as associações que procuravam representar os professores paulistas: de um lado o CPP, que passou a ser identificado como conservador e pouco combativo e de outro a APEOESP (Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), que originalmente agrupava os professores secundários e que nesse momento passou a estar comprometida com os setores políticos de esquerda, com o surgimento do “novo sindicalismo” que vinha realizando a crítica ao sindicalismo corporativo até então dominante no Brasil. (Vicentini, 1997 e Lugli, 1997).
O Centro dos Professores Primários do Rio Grande do Sul (CPPERS) foi fundado em 1945 como associação exclusiva para os professores estaduais, passando a incluir, a partir de 1966, docentes que não pertencessem à rede estadual, devido ao processo de municipalização do ensino que ocorria naquele momento. Esta entidade não se apresenta aos associados de forma assistencialista – por exemplo, as atividades de lazer nunca tomam o primeiro plano no periódico da entidade e tampouco são utilizadas como forma de conquistar novos associados. Pode-se considerar que esta não utilização de iniciativas de lazer para a conquista de associados vincula-se a uma grande combatividade do CPPERS desde seu início. O Centro gaúcho teve já em 1945 como uma de suas primeiras reivindicações a possibilidade de ingresso de normalistas na Faculdade de Filosofia, bem como questões relativas à sua remuneração. Ambos os temas – as políticas de formação docente e a remuneração - permanecem como preocupações no discurso da entidade durante todo o período estudado. Em 1989, com a possibilidade de sindicalização dos funcionários públicos, a entidade associou-se ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação e, passando a representar também os funcionários das escolas, torna-se o sindicato do ensino público do Rio Grande do Sul.
A Associação das Professoras Primárias de Minas Gerais (APPMG) iniciou suas atividades em 27 de agosto de 1931, tendo como objetivo sanar o “desamparo material e moral” das professoras daquele estado. Esta entidade cresceu lentamente durante a década de 30, limitada pela impossibilidade de contar com sócias no interior do estado, em razão da dificuldade para o pagamento das mensalidades. A estrutura administrativa da associação era composta por representantes nas escolas (“procuradoras”) que ficavam encarregadas de receber mensalidades e confeccionar as cadernetas das associadas, além de gerenciar os empréstimos concedidos pela APPMG às sócias – um dos principais serviços da entidade, que também oferecia descontos em cinemas, passagens e assistência médica. Em 1940 torna-se possível às professoras do interior associarem-se e nesse ano, o número de sócias chegou a mil – no entanto, as associadas que realmente contribuíam com a associação era muito menor (685), provavelmente em razão de sua inoperância com relação às dificuldades das professoras, que já começavam a se fazer sentir mais fortemente no plano salarial, devido à carestia que em 1942 motivou um significativo aumento no número de empréstimos às sócias. Essa situação de perda de associados somente seria revertida a partir de 1944, quando a entidade passa a reivindicar aumentos salariais, a discutir a carreira dos professores e a pronunciar-se sobre as iniciativas do governo estadual na área de educação. Há campanhas salariais em 1944, 1945, 1947 e 1948 – o que evidencia as dificuldades financeiras da categoria profissional. 
A Sociedade Unificadora dos Professores Primários da Bahia (SUPP) surge, como as demais já descritas, da percepção das professoras de que era necessário defender seu prestígio frente à sociedade – o episódio que deu início à organização da entidade foi a equiparação na tabela salarial, em 1947, das professoras estaduais iniciantes aos zeladores de escola, o que causou enorme indignação entre as docentes. A estruturação e o crescimento patrimonial da entidade foi bastante lento, como evidenciam as longas gestões para a aquisição de uma sede própria, sempre dependentes de subvenções e doações do poder público. Essa é uma característica importante da entidade: seus vínculos com os poderes públicos, por meio de doações, de legisladores e do executivo estadual e municipal. A necessidade de estar junto ao poder público se explica, entre outras coisas, pela crise financeira permanente que a entidade vive. Em 1957 a SUPP era composta pela Sede Central em Salvador e por aproximadamente 42 sucursais no interior do estado, que funcionavam de modo independente em cada cidade. 
O Centro do Professorado Primário de Pernambuco (CPPP) foi fundado em 1951, obtendo o registro legal e iniciando suas atividades em 1955, sendo significativo o fato de que justamente em 1955 a Profa. Maria Elisa Viegas (sua primeira presidente) tenha sido eleita deputada estadual pelos professores. A meu ver, são fortes os indícios a sugerir que a inserção política de Maria Elisa Viegas possibilitou as condições para que a entidade fosse fundada. Inicialmente a entidade somente admitia em seus quadros estudantes do curso normal e professores diplomados o que significava, no contexto da educação pernambucana da época, a exclusão da maioria do professorado do quadro associativo, dado que apenas entre os professores estaduais, que eram em total 2.804, havia índice elevado de pessoas qualificadas (93%). Um ano após a sua fundação, o CPPP já contava com mais de mil associados e, em março de 1957, o Jornal do Professor apresenta uma tiragem de 3 mil exemplares por mês, o que pode dar uma idéia aproximada da influência da entidade, dado que este era distribuído gratuitamente aos sócios. Embora esses dados permitam apenas supor o número de sócios, eles indicam uma significativa adesão do magistério diplomado em Pernambuco, tendo em vista que, do total de 9.233 professores (estaduais, municipais e particulares), apenas 3.546 haviam passado pelo curso normal.  Esses números encontram-se em GONÇALVES, A.C. e VASCONCELOS, I.A. “Levantamento do Sistema Educacional de Pernambuco”, in Cadernos Região e Educação, n. 3, jun./62, p. 35-91.  O modelo associativo que parece atrair tanto o professorado primário pernambucano direcionou-se, desde o início, para atividades de assistência aos associados - suas primeiras iniciativas foram uma cooperativa de consumo e um seguro de vida para os sócios; no âmbito cultural e de formação, temos o anúncio, em abril, do 1° Congresso de Professores Primários de Pernambuco, organizado pelo CPPP em dezembro de 1955. 

*	*	*
As entidades de professores apresentam uma série de características comuns, ressalvadas suas peculiaridades no que tange às situações estaduais. Todas iniciam seu funcionamento com restrições quanto aos professores que poderiam associar-se, exigindo que estes fossem formados pela escola normal, o que excluía boa parte dos docentes efetivamente em exercício nos estados (leigos trabalhando em escolas isoladas no interior). Outro ponto comum é a luta permanente contra as injunções políticas no sistema de ensino (contratações e remoções por indicação de poderosos locais), bem como reivindicações por melhores salários e condições de trabalho, que assumiam formas mais ou menos combativas. Uma última observação, bastante reveladora quanto à configuração que assumiu o campo educacional nos diversos estados, é a da perda de representatividade das associações nos anos 70, com exceção do CPPERS, que se constituiu no sindicado docente do estado. Este fato liga-se à rejeição por parte destas associações a vinculações com tendências políticas de esquerda que acompanharam a instauração, no movimento docente, do “novo sindicalismo”, num processo que parece ter ocorrido em nível nacional. Na verdade, as associações de professores primários caracterizam-se, em sua maioria, por uma pretensão de “neutralidade” com relação à política partidária, ou mesmo a um posicionamento político explícito, o que ao meu ver se vincula tanto com as formas de pensar a profissão próprias aos professores desse nível de ensino como com os vínculos que estas devem manter com os poderes públicos para sobreviver, como se observa pelo apoio que todas as entidades receberam das Secretarias da Educação de seus estados quando de suas fundações.
As associações docentes referidas neste artigo tiveram um papel importante na realização dos Congressos Nacionais de Professores Primários, para discutir questões relativas ao ensino e a suas condições de trabalho que se realizaram a partir de 1953, dando origem em 1960 à Confederação dos Professores Primários do Brasil. A documentação que retrata o processo de constituição de uma instância de representação docente em nível nacional apresenta elementos muito ricos para a análise da circulação social do conhecimento pedagógico, uma vez que se evidenciam freqüentemente lutas acirradas entre professores e técnicos educacionais para estabelecer os sentidos legítimos do debate no campo educacional. Esse mesmo conflito é encontrado em vários momentos na documentação relativa aos Centros Regionais – o predomínio dos técnicos educacionais (categoria na qual os pesquisadores dos CRPEs podem ser incluídos) na estrutura de poder do campo foi possibilitado, por um lado, por sua inserção na estrutura estatal (cargos hierárquicos no sistema de ensino e a existência de financiamento para pesquisa no caso dos Centros) e, por outro, pelo capital escolar que detinham – diplomas de curso superior. Em contraposição, temos os professores primários, o grupo de educadores do qual menos formação se exige e que nesse período apresenta outro índice de seu baixo capital simbólico na quantidade de professores leigos revelada pelo Censo Escolar de 1964 (mais da metade do total de docentes brasileiros). Tais signos da diferença marcam uma distância social considerável entre os técnicos educacionais dos CRPEs e os professores primários, cujas trajetórias dificilmente entram em contato, a não ser de modo acidental. Este fato permite considerar a existência de sub-campos no campo educacional, ou seja, grupos de agentes que, embora partilhem da disputa sobre os valores mais gerais, se concentram em torno de objetos específicos, como ocorre com a pesquisa educativa e a carreira universitária para os pesquisadores do CRPE (o campo acadêmico ou universitário) e com o movimento associativo para os professores primários. 
O exame da documentação dos Centros Regionais e das associações de professores permitiu, de modo geral, assinalar movimentos diferenciados de cada uma  dessas instâncias do campo educacional: os primeiros efetuavam um deslocamento do poder central para os âmbitos locais, enquanto que as segundas, a partir de suas situações estaduais, articulavam-se para a criação de um órgão de poder centralizado, como pode-se ver pela estruturação da Confederação dos Professores Primários do Brasil (CPPB). Em outras palavras, os Centros, uma iniciativa do governo nacional, visavam à criação de estruturas educativas regionais, adequadas às características de cada local, enquanto que as entidades docentes faziam o movimento inverso para a constituição de um órgão que coordenasse suas ações em nível nacional. Ambos os movimentos não se apresentam de modo uniforme – quanto ao regionalismo dos CRPEs, pode-se identificar intenções explícitas de adequação dos modelos centralizados de pesquisa e de formação às realidades regionais, como no caso de Minas Gerais e de Pernambuco, bem como um tipo de regionalismo mais vinculado aos aspectos do folclore, como no Rio Grande do Sul a respeito das tradições gaúchas (celebradas em seu periódico) e, de certo modo, em Minas Gerais, no que se refere aos seus projetos iniciais de pesquisa. O processo de organização nacional dos professores também se viu às voltas com diferentes modelos e, como se tratava de um processo de centralização de poder, ocorreram disputas acirradas entre as entidades. Estas constituíram diferentes formas de representação: assistencialistas, profissionais, mais ou menos comprometidas com o poder estatal – e mesmo estas características variaram, em alguns casos, segundo o momento que se vivia no campo educacional dos estados. No entanto, estas apresentavam algumas características comuns, que se expressaram na organização nacional. 
As trajetórias das entidades docentes e dos Centros de Pesquisa revelam a efervescência em termos de projetos e ações de reforma que vivia o campo educacional nas décadas de 50 e 60. Ambos constituem iniciativas relevantes, em duas posições distintas no campo educacional, que têm em comum o fato de terem sido superadas. Os Centros constituem para o campo educacional aquilo que Mendonça e Brandão (1997) qualificam de “tradição esquecida” e os modelos associativos docentes desse período permanecem ignorados pela história da educação, em ambos os casos como efeito das lutas no campo. No entanto, todas essas organizações estabeleceram as bases sobre as quais os modelos atuais se formaram, criando espaços sociais e institucionais para a pesquisa, no caso dos Centros, e como modelos a partir dos quais o “novo sindicalismo” em educação se estruturou (por oposição), no que se refere ao movimento docente. 
Em função do papel estruturador dessas instituições no campo educacional considerou-se importante analisar as representações que produziram e veicularam sobre o trabalho docente – e a questão articuladora de tal análise é o conceito de reforma educativa. Essa idéia, que influencia quase todas as formulações a respeito da educação no período, vincula dois conjuntos de valores, ou melhor, dois modelos: o do ensino tradicional e o do ensino moderno – correspondentes, de modo geral, ao passado e ao presente-futuro nos discursos dos agentes. A reforma educativa seria o ponto de transformação a partir do qual se instauraria a “nova ordem educacional”, identificada positivamente no âmbito das representações com as qualidades do “novo”, do “científico” e do “eficiente”. A contraposição era o ensino tradicional, negativamente identificado com a rotina das práticas escolares repetitivas, pouco criativas e que não se adequavam aos alunos ou ao papel social da escola por falta da fundamentação que lhe seria dada pela pesquisa cientificamente instrumentada. Ora, tanto os professores primários, por meio das associações, como os pesquisadores educacionais/ técnicos em educação dos Centros partilhavam essas representações – o que, à primeira vista, significaria o sucesso imediato de qualquer projeto de mudança. 
No entanto, não é isso o que ocorre – e a desilusão de Anísio Teixeira ao comentar o “imobilismo” da sociedade e da escola brasileira é reveladora. Ao meu ver, boa parte da resposta à questão de porquê a modernidade educativa não se concretizou reside na ação forte e decisiva do habitus professoral – este vincula-se a momentos anteriores da formação e prática docentes, que conformam disposições em grande medida inconscientes, quanto ao ensino no nível primário, com relação ao qual as medidas administrativas ou a incorporação de tecnologia educacional não têm o poder de rápida modificação. Penso que é, em grande parte, esse o valor das associações de professores, a razão de sua sobrevivência: o fato de que representam um espaço de afirmação e reconhecimento de valores tradicionais com relação ao ensino – basta observar o seu papel muitas vezes nulo com relação à melhoria salarial e das condições de trabalho. Apresentaram-se por vezes na documentação analisada, momentos de oposição mais ou menos explícita entre professores primário e técnicos/ pesquisadores educacionais, como por exemplo no discurso de boas-vindas de Fernando de Azevedo para os inspetores do ensino estadual que iriam fazer um curso no CRPE/SP, no qual se encontra uma identificação que o autor pretendia metafórica, mas que é bastante concreta: os pesquisadores educacionais correspondiam à teoria e os inspetores do ensino (professores formados de acordo com modelos educativos tradicionais) correspondiam à prática. Ora, se tomarmos em consideração o conjunto dos discursos do CRPE/SP a respeito da reforma educativa de base científica que se fazia necessária, torna-se clara a estratégia discursiva  de Azevedo para não entrar em choque com os inspetores aos quais se dirigia. O conflito latente que se evidencia aí, entre os produtores do conhecimento autorizado e os encarregados de fazer funcionar o sistema escolar constitui a questão de poder básica que dá origem à discussão das relações teoria e prática em educação, tema clássico nessa área do conhecimento, que aparece como puramente filosófico nas produções educacionais. Neste sentido, as conseqüências lógicas da análise de Bourdieu se aproximam das formulações de Popkewitz (1997) a respeito da “epistemologia social”, que corresponde a uma análise das relações sociais que impulsam a produção do conhecimento que não se restringe ao plano acadêmico. 
Considerando que a produção do conhecimento tem um referente concreto em lutas pelo poder no campo e que na documentação analisada são freqüentes os indícios de conflito entre os professores como portadores dos valores tradicionais e os técnicos educacionais como formuladores da “nova ordem” nas escolas, como explicar a adesão, muitas vezes incondicional, dos professores à “escola/ pedagogia moderna” que se viu nos periódicos das associações? Se os professores incorporam as representações da modernidade educacional como desejáveis, por que o conflito?
A teoria de Bourdieu permite ensaiar uma explicação para esse fenômeno, por meio do conceito de habitus – a adesão às representações da reforma educativa ocorre no plano das formulações conscientes e os professores, em sua maioria partilham de boa fé das intenções da modernidade educacional, como se vê nos periódicos. No entanto, o trabalho docente em sala de aula mobiliza recursos da ordem de uma “razão prática”, pois os tempos de reação às situações de interação com os alunos não permitem pausa para reflexão ou a mediação do cálculo – comandam grande parte da ação do professor portanto, as disposições incorporadas quanto ao fazer docente, o habitus professoral. Desse modo, a adesão à modernidade educacional no nível das representações não é suficiente para a modificação das práticas – e provavelmente a grande maioria das vezes a “resistência” de que se fala não é completamente consciente. Isto não quer dizer que a mudança educacional seja impossível, e sim um processo de longa duração, sobre o qual muitas vezes existe menos controle do que gostariam os administradores educacionais. 
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