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O objetivo deste trabalho é o de discutir alguns desdobramentos do conceito de passagem do "entusiasmo pela educação" ao "otimismo pedagógico", apresentado por Nagle (1974), que foi exaustivamente aplicado à pesquisa educacional. Hoje, ocupa um plano privilegiado nas interpretações sobre o programa da escola nova e os seus representantes, constituindo-se também em fonte de formulação de propostas para políticas púbicas para a educação brasileira. 
O referido conceito de Nagle representa uma referência teórica para a leitura da educação brasileira, no período que vai da Primeira República aos anos trinta, e é, por isso mesmo, também um critério de interpretação histórica. Envolve, assim, relações entre Filosofia, dimensão conceitual, e História, concebida como a atividade dos sujeitos sociais na produção do real.
A formulação de conceitos constitui um dos mais sérios desafios à investigação científica. A pesquisa tem como objetivo apreender a realidade do ponto de vista cognitivo, partindo do pressuposto de que, no aparente caos com que se nos apresenta a realidade, existem nexos que lhe dão inteligibilidade. Mas são relações invisíveis, construídas através de duas dimensões da investigação: a teórica e a empírica. A compreensão do real requer instrumentos que sejam capazes de explicar relações em movimento, que não podem ser “congeladas” para efeitos de estudo. Movimentam-se e transformam-se ao mesmo tempo. Como compreender algo que ao mesmo tempo é e não é porque sempre mutante e pleno de contradições? 
Um princípio metodológico para compreender a realidade que se nos apresenta como um “perene fluir dos acontecimentos”, um movimento rico e contraditório no qual estão sendo produzidas novas determinações do próprio real, é o de não confundir o conceito com a própria a realidade. Se realidade em movimento e conceito de realidade são logicamente diferentes, ambos também constituem uma unidade inseparável no processo histórico. São dois momentos imprescindíveis à compreensão da realidade: o de distinção e o de unificação. 
A não distinção entre conceito e realidade leva ao idealismo, como mostra Marx ao criticar a perspectiva teórica de Hegel, dizendo que a realidade não começa a existir depois que é explicada (Marx, 1977: 218). Ela existe tanto antes quanto depois da explicação. A relação entre teoria e prática é, para ele, um problema que não tem solução teórica, nem tampouco empírica. Não se resolve na sobrepujança do plano teórico sobre o prático ou vice-versa. Ela se dá na história. Somente no processo histórico, conceito (teoria) e realidade em movimento (prática) se unificam. Inspirado na reflexão de Marx sobre a unidade entre teoria e prática, Gramsci formula dois princípios metodológicos: 1) o de que o conceito, sendo resultando do pensamento, não produz a realidade e 2) o de que a realidade em movimento é síntese do pensamento (Filosofia) e da atividade dos homens (História). Somente através da dialética entre esses dois termos – teoria e prática – a realidade pode ser conhecida. É nesse sentido que podemos entender a identidade entre Filosofia e História: a Filosofia é História em ato, in fieri (Gramsci, 1978). 
Sendo constitutiva da própria explicação do real, a História não pode ser tratada como uma “ilustração” ou “pano de fundo” para situar um problema de pesquisa. Desse preceito metodológico, entretanto, tem se afastado grande parte das pesquisas que adotam o conceito de passagem do “entusiasmo pela educação” ao “otimismo pedagógico”, que não corresponde apenas a diferentes concepções pedagógicas, mas também expressa uma determinada leitura da ampliação do capitalismo no Brasil, que se converteu num marco de compreensão do ideário da escola nova.
Na introdução do seu livro, Nagle (1974, p. 2) manifesta o desejo de que seu trabalho possa auxiliar pesquisas em educação e, mais do que isso, “influenciar a parte metodológica de futuras pesquisas”. O seu desejo não somente foi realizado como certamente ultrapassou as suas expectativas. É o que confirma Miriam Warde ao dizer que ele representou um “marco de passagem de gerações de pesquisadores em educação e ponto de virada de padrões de pesquisa educacional”. Um ponto forte de sua obra para a pesquisa educacional refere-se justamente àquelas duas categorias que produziu para a análise da escola nova (Warde, 2001, contracapa).
Ao formular as categorias “entusiasmo pela educação” e “otimismo pedagógico”, Nagle esclarece que elas se referem à passagem do momento no qual é atribuída grande importância à educação, criando uma atmosfera favorável a um amplo programa de ação social em favor da escolarização, para outro em que ele será convertido, por “educadores profissionais”, num “restrito programa de formação, no qual a escolarização era concebida como a mais eficaz alavanca da História brasileira” (Ibidem). Quando surgem os “técnicos da educação”, sublinha o autor, os problemas educacionais deixam de ser tratados por homens públicos, intelectuais e também educadores para serem comprimidos num “domínio especializado”.
Apresentando o quadro geral da sociedade brasileira no qual surgem aquelas duas perspectivas educacionais, Nagle situa a retomada do liberalismo no final do século XIX, apresentado como “força desenclausuradora”, e define dois campos para a luta contra o status quo: representação e justiça. O objetivo era o de “recompor o poder”, quebrando o cimento que unia as camadas superiores e dirigentes e fortalecia a política dos governadores. O autor vincula o retorno ao liberalismo a dois outros acontecimentos: a passagem da dominância econômica do sistema agrário-comercial para o urbano-industrial e de uma sociedade estamental para uma sociedade de classes. As transformações sociais e culturais, para o autor, dão origem a dois padrões de pensamento. Um deles, o "entusiasmo pela educação", refere-se à crença de que através da difusão da escolarização “será possível incorporar grandes camadas da população na senda do progresso nacional e colocar o Brasil no caminho das grandes nações do mundo”. Sua principal bandeira foi a luta pela “desanalfabetização”, mostrando seus aspectos positivos em favor da civilização. Várias organizações incluem em seus programas o tema da escolarização, até o final da década dos vinte, quando os educadores e as organizações educacionais assumem a escolarização como elemento primordial para inserir o país “na senda do progresso” (Ibid. p. 104). Da crítica ao mero combate ao analfabetismo, porque reduzido simplesmente ao aumento quantitativo de unidades escolares, desenvolve-se o “otimismo pedagógico”, cujos padrões apresentados “modelam-se a partir do pressuposto de que a escola primária é capaz de regenerar o homem brasileiro e, por esse caminho, regenerar a própria sociedade” (Ibid. p. 114). 
Nagle considera que o escolanovismo, visto como um progresso nos quadros sociais existentes, representou “um desvio aparatoso” no âmbito das idéias pedagógicas (Ibid. p. 259). A ênfase passa a ser dada ao interior da escola, superestimando aspectos técnicos da escolarização em detrimento do enfoque político que a questão da educação popular tivera até então. Ocorre, com isso, a “gradual substituição da dimensão política pela dimensão técnica, isto é, a substituição de um modelo mais amplo por um outro mais restrito de percepção da problemática educacional” (Ibid. p. 259). O escolanovismo foi, assim, uma “distorção técnica que aparece na década dos vinte” (Ibid. p. 260). 
A abordagem de Nagle sobre o movimento social e político na Primeira República evidencia múltiplos aspectos dos conflitos sociais, mostrando inclusive a coexistência do “entusiasmo” e do “otimismo” como tendências que passaram a colocar a educação no centro do debate social. Contudo, quando afirma que o “otimismo” se consolida com o movimento da escola nova e representa um “desvio aparatoso”, uma “distorção técnica”, lança as bases de uma interpretação negativa sobre a escola nova, que se constituirá na fonte primordial a orientar novas investigações sobre o tema.
Um aporte significativo nessa direção é dado pela pesquisa de Vanilda Paiva (1973) sobre a educação popular. A autora adota em seu estudo as categorias propostas por Nagle e afirma que, se ele criou originalmente o conceito de “entusiasmo pela educação”, o de “otimismo pedagógico” o tomou emprestado de Karl Mannheim (1957), dando-lhe “um significado distinto” Provavelmente a autora se refere à tese de livre docência de Nagle, já que do livro deste autor não há menção ao pensador alemão. No ensaio La democratización de la cultura, no qual Mannheim estuda a cultura como condição para a democracia, o autor contrapõe duas concepções sobre a educação: o “otimismo pedagógico”, que considera um fato tipicamente democrático porque supõe uma crença na plasticidade do homem, e o “pessimismo pedagógico”, que relaciona a uma concepção aristocrática, um pretexto para fechar os olhos à urgência dos problemas em educação (Mannheim, 1957). daquele adotado pelo pensador alemão (Paiva, 1973, p. 16). 
Paiva enriquece e amplia o tratamento teórico das duas categorias de Nagle, dizendo que o“entusiasmo” representou tanto interesses do capitalismo em difundir a educação popular, por causa de exigências da revolução industrial ou como instrumento de ascensão social, como também dos socialistas, para “facilitar a consciência das massas e a disputa do poder político” (Ibid. p. 26). Essa tendência adquiriu forma mais definida na segunda década do século XX, com as campanhas contra o analfabetismo, desenvolvidas pelos políticos e outros interessados em problemas educacionais. Aparece na década dos dez, quando o industrialismo ganhou firmeza, ligando-se ao “problema da ampliação das bases eleitorais” (Ibid. pp. 82-3), mediante a expansão de oportunidades de instrução elementar para as massas. 
Com a Primeira Guerra Mundial, acrescenta Paiva, o grupo industrial-urbano é incentivado a diversificar a produção industrial e estimulado a se expandir, orientação que entrava em conflito com a das tradicionais oligarquias. A dissensão entre ambos os grupos econômicos é ampliada, acirrando-se a luta pela hegemonia política. Para explicar esse processo, a autora se reporta ao conceito, já introduzido por Nagle, de “recomposição do poder político” do grupo contrário à política dos governadores (Ibid. p. 95). Enriquecendo a idéia, afirma que o grupo urbano-industrial utiliza o nacionalismo como instrumento para recompor o seu poder, desencadeando campanhas em favor da difusão da universalização do ensino para as massas populares, pois via a educação como “instrumento favorável para a ampliação de suas bases eleitorais” (Ibid. p. 95). Embora seja uma iniciativa de um grupo das camadas dominantes, observa a autora, “deixa ver também a presença de novas forças sociais, pois a industrialização provocara o crescimento do proletariado urbano e a ampliação dos setores médios” (Ibid. p. 95-6). Mesmo que os setores de esquerda não anarquistas tenham abraçado algumas reivindicações educacionais, foi o grupo industrial quem defendeu a “difusão imediata do ensino” dentro de sua luta pela hegemonia política. “A difusão do ensino era, assim, o instrumento pelo qual seria possível combater a ‘aristocracia’ agrária, detentora da hegemonia política no país” (Ibid. p. 97). Contudo, na interpretação da autora, a luta pela hegemonia política através da educação era muito “problemática e demandava muito tempo”, sendo abandonada pelos políticos, que se voltam para os campos econômico, político ou militar (Ibid. p. 98). A partir daí, são os diletantes que abraçam o "entusiasmo pela educação", reivindicando a universalização do ensino elementar numa perspectiva humanitarista (Ibid. p. 99). 
O arrefecimento do "entusiasmo pela educação" se dá com o final da Primeira Guerra Mundial e em função do aparecimento dos “profissionais da educação”, que criticam o simples aumento quantitativo da instrução popular, constituindo o "otimismo pedagógico". É uma tendência que se fortalece com o movimento pela escola nova e se preocupa com a qualidade do sistema educacional, seu bom funcionamento, sua modernização e não com a questão do número de votantes e a sua instrução. Sendo uma perspectiva técnica, seus defensores pretendem-se “neutros” e comprometem-se com a ordem estabelecida, seja ela qual for, já que o pensamento pedagógico é desvinculado da reflexão sobre a vida social e política (Ibid. p. 106). “Não lhes interessa se a educação é também uma área na qual se travam – ou se podem travar – lutas pela hegemonia política, se através dela aumenta o número de eleitores na cidade ou no campo e a quem tais votos beneficiarão” (Ibid. p. 103). As reformas realizadas pelos “profissionais da educação” enfraquecem a tendência quantitativa, propiciada pelo grupo industrial-urbano (Ibid. 105). 
Afirmando concordar com a interpretação de Nagle sobre a mudança de ideais educativos no final da década dos dez, Paiva procura reforçá-la ao sustentar que o "otimismo" operou uma inversão no entendimento do fenômeno educacional: os problemas de cunho político e social foram reduzidos a questões de ordem técnica e pedagógica, tornando-se esta última o pensamento educacional hegemônico. Tal inversão, segundo a autora, expressou a “passagem do ‘entusiasmo pela educação’, função de objetivos políticos, para o ‘otimismo pedagógico’, que ressaltava a eficaz preparação do homem para as tarefas sociais, e esta passagem parece ter sido um dos fatores que maior influência exerceu no pensamento pedagógico brasileiro e na formação dos futuros profissionais da educação” (Ibid. p. 107). 
Mas é Dermeval Saviani (1985) quem vai dar às categorias formuladas por Nagle uma difusão sem precedentes na literatura educacional brasileira. Nesse sentido, ele segue muito de perto algumas direções já iniciadas por Paiva, tal como a tese de que a passagem do "entusiasmo pela educação" ao "otimismo pedagógico" expressou a “recomposição do poder político” do grupo urbano-industrial, aproximando a escola da ideologia dos “detentores do poder político”.
Saviani publica Escola e democracia em 1983, explicando que a origem dos problemas da qualidade da educação brasileira advém do movimento da escola nova, que se constituiu na passagem do "entusiasmo pela educação" ao "otimismo pedagógico". Segundo Zaia Brandão e Ana Mendonça (1977, p. 187), Escola e democracia foi “um dos maiores sucessos editoriais de uma obra não-didática, na área de educação no Brasil”. Embora as autoras mencionem uma obra que consideram “não didática”, as mesmas teses ali sustentadas pelo autor também se encontram em dois outros artigos seus. Um deles, “Educação brasileira contemporânea: obstáculos, impasses, superação”, foi publicado em 1980, como reprodução de uma conferência na Paraíba, de 1979. Mas o outro, “Tendências e correntes da educação brasileira”, foi publicado em Filosofia da Educação, coletânea organizada por Durmeval Trigueiro Mendes, em 1983, podendo ser considerado um texto de caráter didático. 
Zaia Brandão e Ana Mendonça examinam em Escola e democracia a crítica de Saviani à escola nova e à ideologia liberal porque querem entender as razões pelas quais Anísio Teixeira foi relegado ao esquecimento na educação brasileira. Consideram que a lógica interna do trabalho de Saviani é impecável, de fácil leitura, e muito simples, embora o preço de tal simplicidade tenha sido “uma análise que não contemplou devidamente as contradições internas e externas do Movimento da Escola Nova no Brasil”. Além desse limite, as autoras acrescentam uma interessante observação do ponto de vista metodológico aqui privilegiado, embora não a levem adiante: a de que no estudo de Saviani há “um certo viés marxista utilizado comumente na análise da Revolução Francesa, segundo o qual a burguesia vitoriosa teria acionado, uma vez no poder, mecanismos culturais e políticos visando à imposição dos seus valores de classe ao conjunto da sociedade em nome da democracia” (Ibid. p. 188). Saviani teria transposto diretamente essa análise para o plano da educação e, assim, “denuncia o surgimento da Escola Nova, alhures e no Brasil, como estratégia de recomposição da hegemonia burguesa, ameaçada pela universalização da escola e pela organização do movimento operário” (Ibidem). 
Se a hipótese das autoras é a de que a relação entre escola nova e recomposição da hegemonia burguesa contribuiu para afastar as novas gerações do estudo dos educadores formados numa tradição liberal, é preciso ressaltar que a análise de Saviani vem da leitura feita por Nagle e reforçada por Paiva. O passo novo dado por Saviani é que sua interpretação da escola nova é realizada também com o intento de formular uma política pública para o país, consubstanciada na sua “pedagogia revolucionária”, então representada pela metáfora leniniana da envergadura da vara (Saviani, 1985, p. 62). Libâneo (1985) a difundiu amplamente com o nome de “pedagogia crítico social dos conteúdos” e Saviani (1992) corrigiu a expressão para “pedagogia histórico-crítica”.
Quando Zaia Brandão e Ana Mendonça dizem que o trabalho de Saviani se apóia em “referências marxistas de inspiração gramsciana”, elas não consideram que sua análise se insere numa perspectiva iniciada por Nagle e enriquecida por Paiva, cujos estudos não se inspiram no referencial gramsciano. De fato, há na análise de Saviani uma transposição para a realidade brasileira do modelo revolucionário francês, iniciado em 1879. Entretanto, o movimento francês se encerra em 1852, com o golpe de Napoleão Bonaparte, não alcançando os acontecimentos posteriores à Comuna de Paris (1870), de feitio mais democrático. Este modelo, que estou chamando de jacobino-bonapartista, é aplicado ao Brasil, na virada dos anos vinte aos trinta, para explicar a passagem do "entusiasmo" ao "otimismo". 
Saviani segue a linha de raciocínio de Nagle ao assinalar que o “entusiasmo” correspondeu ao período que vai dos anos dez aos anos vinte, quando o enfoque sobre a educação era mais político. Mas, ao tratar dos movimentos de defesa da escola pública à época do “entusiasmo”, faz enriquecimentos que, assimilando indicações feitas por Paiva sobre as eleições, vão dando o toque jacobino-bonapartista à sua interpretação. Em Escola e democracia, afirma que aquele citado período da história brasileira foi rico “em movimentos populares que reivindicavam uma participação maior na sociedade, e faziam reivindicações também do ponto de vista escolar” (Saviani, 1985, p. 55). Com a crise de hegemonia das oligarquias, aguçada pelos movimentos dos trabalhadores, vem o escolanovismo e, com ele, o refluxo da preocupação política com a escola. 
Se Nagle tinha falado da utilização da escolarização como um instrumento político para inserir o país na “senda do progresso” capitalista, fazendo parte dos programas das organizações existentes nos anos vinte, Saviani traz para o exame do período os mesmos critérios que adota para mostrar os ideais revolucionários franceses do século XVIII que, na sua interpretação, deram origem à escola tradicional, como a bandeira de luta da “escola para todos”. 
Para explicar a passagem do "entusiasmo" ao "otimismo", o autor cria uma situação política que não encontra paralelo no Brasil dos anos vinte nem mesmo na França de 1848, pois nem o sufrágio universal tinha sido amplamente conquistado e nem mesmo a escola pública e gratuita era uma realidade. Saviani se refere a uma eleição, realizada quando as massas já estão instruídas pela escola tradicional e votam contra os interesses dominantes, fazendo aflorar contradições de classe ainda submersas. Reagindo ao voto popular que evidenciava a eficácia política da instrução, as elites decidem reformar a escola. Surge, então, a escola nova que “tornou possível o aprimoramento do ensino destinado às elites e o rebaixamento do nível de ensino destinado às camadas populares” (Saviani, 1985, p. 57). Assim, conclui o autor, a hegemonia burguesa é recomposta.
A eleição à qual se refere Saviani não se realizou no Brasil nos anos vinte nem na França em meados do século XIX, já que em ambos os países não havia o sufrágio universal e muito menos uma instrução elementar universalizada. Onde teria sido? A resposta aparece em “Tendências e correntes da educação brasileira”: ela ocorreu na Argentina, entre os anos dez e os vinte.
Se, em Escola e democracia, Saviani recorre àquela eleição para explicar o surgimento da escola nova no Brasil, em “Tendências e correntes da educação brasileira” ele a utiliza para explicar um movimento da escola nova que não tem um terreno social e histórico específico. O autor descreve um abstrato processo de ascensão social da burguesia e de sua consolidação no poder, seguindo a trajetória da revolução francesa até o bonapartismo. Seu objetivo é o de apresentar a “sucessão de etapas” de políticas educativas, correspondentes à sucessão de etapas de construção e recomposição da hegemonia burguesa, que não significa a superação de cada uma delas, mas todas coexistem simultaneamente no sistema escolar. Tanto é assim que a escola convencional constitui o padrão dominante em amplas redes de escolas oficiais, enquanto a escola nova é uma exceção destinada a escolas de elite.
A primeira etapa corresponde à “escola redentora da humanidade”, que é a escola convencional e aparece com o surgimento do liberalismo, propondo converter os “súditos em cidadãos” (Saviani, 1983 a, p. 30). É uma concepção, diz o autor, que entende a escola como “um meio de se implantar a democracia efetiva”, expressando interesses de dominantes e dominados, deixando “evidente o caráter hegemônico da burguesia” (Ibid. p. 29). Contudo, ao ser efetivada a instrução pública, tornando o povo alfabetizado, emergiu o confronto inconciliável entre a burguesia e o povo, levando a burguesia a considerar que a escola convencional tinha fracassado. “Desencadeia-se, então, o movimento da escola nova”, o qual perde força depois da segunda guerra mundial, quando surge uma nova concepção pedagógica, a terceira, voltada ao “aproveitamento das conquistas tecnológicas no processo educativo” (Saviani, 1983 a, p. 29). 
A impecável lógica de Saviani é constituída, assim, de três momentos do poder político e cultural da burguesia: a hegemonia, a crise de hegemonia, a recomposição da hegemonia. A hegemonia é articulada em meados do século XVIII, com o liberalismo. Já a crise de hegemonia, como ela se configura? É para explicá-la que Saviani vai buscar elementos teóricos nas eleições ocorridas no início do século XX na Argentina, dando conteúdo ao que chama de fracasso da escola convencional em realizar a “redenção” do povo. A crise de hegemonia surge porque o povo instruído vota em candidatos que não eram do gosto dos dominantes, embora fossem, dentre os piores, os melhores para o povo alfabetizado. A burguesia se sente ameaçada “pela crescente participação política das massas, viabilizada pela alfabetização através da escola universal e gratuita”, e busca “recompor” a sua hegemonia com a escola nova. Esta, por sua vez, desloca “o eixo de preocupações do âmbito político ... para o âmbito técnico-pedagógico” (Saviani, 1983 a, p. 31-2). 
Esse é o quadro teórico, afirma o autor, que o orienta a analisar tendências educacionais no Brasil. No que diz respeito ao "entusiasmo", Saviani diz que, desencadeado na década de vinte, traduziu, “em termos brasileiros, a fase da ‘escola redentora da humanidade’”, no contexto de retomada das idéias liberais, quando foi defendida a universalização da escola (Ibid. p. 34). Observa ainda que, no período, “nota-se, já com certo vigor, a presença da tendência dialética que inspira e orienta um conjunto razoável de correntes, movimentos, organizações, periódicos que decididamente buscam expressar os interesses das camadas dominadas” (Ibid. p. 35). Mas, a partir de 1930, o "entusiasmo" é suplantado pelo "otimismo", com o advento da escola nova, que desmobiliza as forças populares e se constitui em “instrumento de hegemonia da classe dominante” (Ibidem). 
Na explicação de Saviani, a passagem do "entusiasmo" ao "otimismo", seja numa abstrata situação de produção e recomposição da hegemonia burguesa ou no Brasil, dá continuidade à chave de leitura adotada por Nagle e Paiva e explica a escola nova como algo negativo.
Clarice Nunes (1997) se pergunta porque há, na historiografia da educação, um “corte de qualquer relação significativa entre Escola Nova e democratização da educação” e desemboca nas categorias de Nagle sobre o "entusiasmo" e o "otimismo". Afirma que esse critério interpretativo gerou “a tecnificação do campo educacional” e teve como conseqüência “a estereotipagem do papel da burguesia e o fechamento da discussão sobre a atuação dos educadores profissionais”, dos Pioneiros. Afirma que aquela tese de Nagle, sendo “reposta e endossada a partir do aporte gramsciano, levou outros autores, como Dermeval Saviani, a defender a tese de que a Escola Nova serviu como mecanismo de recomposição da hegemonia da classe dominante”. É certo que a interpretação de Saviani segundo a qual a “escola nova” é um programa conservador foi difundida como se fosse resultado de uma leitura gramsciana da educação e motivou outros educadores a adotá-la em suas pesquisas. Um de seus seguidores foi Paulo Ghiraldelli, que chegou a publicar o artigo “O ‘entusiasmo pela educação’ e o ‘otimismo pedagógico’ numa perspectiva dialética” (Ghiraldelli, 1985). 
O autor considera tais categorias “clássicas”, como “estados de espírito” a dominar o panorama ideológico-cultural da Primeira República. Retomando-as a partir de Nagle, reafirma que o “entusiasmo” representou a luta contra o analfabetismo e o “otimismo” trouxe a preocupação com a qualidade do ensino (Ibid p. 5). O autor fala de uma “oposição” entre entusiasmo e otimismo, reportando-se a trechos de Escola e democracia (Saviani, 1983) para explicar o deslocamento entre aquelas tendências. 
Ghiraldelli entende que o "entusiasmo" serviu a “certos setores da elite” – que não são especificados – para implantar uma nova ordem: “a idéia era a de alfabetizar o homem brasileiro para que ele pudesse votar, para que ele adquirisse direito à cidadania” e, pasmem, “para transformar o antigo súdito em cidadão”! (Ibid p. 6). Não explicitando quais foram as mudanças nas relações de poder, ocorridas no final da Primeira República, dirá que a então classe dominante, “acossada pelas organizações operárias, impõe limites ao processo de expansão do ensino” (Ibid. p. 6). Abandonada a proposta de dar “escolarização a todos”, começa a difusão do ideário escolanovista.
Ghiraldelli não recorre às eleições argentinas para explicar a “recomposição da hegemonia” burguesa. Busca enriquecer a participação do movimento operário, nos anos vinte, mostrando a posição por ele assumida numa publicação da “Liga cearense contra o analfabetismo”, na qual é criticada a difusão da instrução, dizendo que, por trás da ignorância, estava a fome. É um documento de 1919, que fala da imundície dos centros de produção mas não faz a defesa da escola pública. Na opinião do autor, o documento mostra que, para os trabalhadores, “longe da educação resolver os problemas da sociedade, ela deveria servir-lhes de instrumento na luta de classes” (Ibid. p. 7). De que modo? Qual a base teórica dessa afirmação?
Para dar fundamento à tese de Saviani, Ghiraldelli atribui aos “republicanos históricos” uma atuação similar à da revolucionária burguesia francesa no seu período de ascensão revolucionária. Na opinião do autor, os “republicanos históricos estiveram em condições de traduzir os interesses comuns de toda a sociedade”, pois “ofereciam uma escola laica, obrigatória e gratuita, o que interessava às camadas populares” (Ibid. p. 7). Com a consolidação da República, os “setores dominados” passaram a explicitar seus interesses, o que seria um resultado já da expansão da escola, que também colaborara para a “organização do operariado”. Quando “os conflitos vieram à tona, os setores dominantes trataram de modificar o discurso em relação à educação”... e vem o escolanovismo. Assim, Ghiraldelli re-apresenta a tese jacobino-bonapartista para explicar a escola nova, dando-lhe os fundamentos nacionais, já antecipados por Vanilda Paiva (1973).
De todo modo, o trabalho de Ghiraldelli sinaliza a sua preocupação em encontrar bases empíricas para a “crise da hegemonia burguesa”, pesquisando a participação política dos trabalhadores na década de vinte. Por isso, assinala a exigência de se distinguir que “a passagem do ‘entusiasmo pela educação’ para o ‘otimismo pedagógico’ se deu justamente no movimento de organização das massas trabalhadoras” (Ibid. p. 7).
Na sua dissertação de mestrado (1987) sobre o movimento operário na Primeira República, o referido autor dedica o primeiro capítulo à passagem do "entusiasmo" ao "otimismo". Aí, faz correções à tese de Saviani Numa nota de rodapé, Ghiraldelli afirma que não houve “oposição” entre o "entusiasmo pela educação" e o "otimismo pedagógico", como teria afirmado Saviani em Escola e democracia, não se referindo, porém, ao seu próprio artigo sobre o assunto, no qual sustenta a mesma tese de Saviani sobre o conflito entre aquelas duas tendências. , dizendo que o “otimismo” foi uma extensão do “entusiasmo” (Ghiraldelli, 1987, p. 31) e não a oposição entre essas duas tendências. Com base nessa nova interpretação, inclui as reformas de alguns Pioneiros no "entusiasmo pela educação" (Ibid. p. 32). Quanto ao movimento operário, o autor chega à conclusão de que nenhuma de suas correntes defendeu firmemente a escola pública e gratuita. Quando sob o controle dos anarquistas, a luta pela universalização da escola arrefeceu; já sob a direção do Partido Comunista, “a discussão das teorias pedagógicas ficou um pouco abafada” (Ibid. p. 158). Estando a participação política pelo voto condicionada à instrução, Ghiraldelli prefere não falar de eleições na Primeira República para justificar uma “recomposição da hegemonia” burguesa. Contudo, ainda no espírito da tese jacobino-bonapartista, conclui que o material documental por ele consultado “parece insistir na tese que afirma que a disseminação do regrário metodológico-didático da Pedagogia Nova no Brasil agiu como causa e efeito no sentido de barrar o pensamento pedagógico das esquerdas” (Ibid. p. 158).
Em 1998, Ghiraldelli faz uma crítica das interpretações que produziu na atmosfera dos anos oitenta, sob a influência das leituras de Gramsci no Brasil e das interpretações sobre o eurocomunismo. Então, considerava que o programa dos Pioneiros tinha servido para abafar a possibilidade “das esquerdas marxistas produzirem o seu próprio documento educacional” (Ghiraldelli, 1998, p. 35). Depois, passou a discordar tanto de posições chamadas de “direita” quanto das da “esquerda marxista”, pois ambas se aproximavam. Sustenta que “algumas” posições contra a escola nova foram injustas e até mesmo “preconceituosas” (Ibid. p. 36). A partir dessa reavaliação, concluiu que os Pioneiros – Azevedo e Teixeira -, especialmente o último, foram progressistas, pois seguiam Dewey cuja proposta de educação era democrática.
Um outro estudo que critica “dualismos” na análise da escola nova é o de Carlos Monarcha (1989), mencionando o "entusiasmo" e o "otimismo" e classificando Nagle como um representante da “história eurocêntrica”. No entanto, também suas teses sobre a escola nova mostram a influência da concepção jacobino-bonapartista. 
Uma primeira indicação nesse sentido vem da interpretação de Monarcha sobre a escola nova como um projeto “contra-revolucionário” (Ibid. p. 28). Para o autor, havia uma “contra-hegemonia em construção no interior do todo social”, chegando a ameaçar “momentaneamente” a hegemonia da burguesia que foi, então, rearticulada (Ibid. p. 48). 
Em outro momento, Monarcha afirma que o projeto da Escola Nova tinha o objetivo de “responder às alternativas contrárias produzidas pelas tensões e conflitos sociais que engendravam o confronto”. Um projeto que destruía “resistências”, embora o autor não mostre que alternativas [a não ser com relação à escola tradicional] e que resistências eram essas (Ibid. p. 109). Para o autor, a escola nova foi uma “rearticulação” da hegemonia burguesa visando a integrar o proletariado urbano (Ibid. p. 48). A “instituição” do mundo urbano-industrial, da modernidade, é “expressão da luta de classes e a imposição da hegemonia burguesa sobre o conjunto da sociedade de classes” (Ibid. p. 104). Sublinha que a hegemonia é “algo mais do que um mero processo de dominação imutável” (Ibid. p. 49). Tal noção de “hegemonia”, declara o autor, não se inspira em Gramsci mas em Marilena Chauí. Certamente não é de Gramsci a idéia de uma hegemonia “imposta” e permanente. 
Um terceiro momento em que o autor caminha na direção de uma análise similar à tese jacobino-bonapartista é quando diz que, com o discurso “científico”, os Pioneiros sobrepuseram a dimensão técnica à política (Ibid. p. 29). O escolanovismo, para ele, “empenhou-se em subtrair a discussão política sobre os rumos da república, dos espaços públicos da sociedade, utilizando o discurso científico como argumento” (Ibid. p. 25). O discurso escolanovista, com sua “mensagem regeneracional”, substitui a política pela competência científica (Ibid. p. 49, 60, 61) e pela despolitização (Ibid. p. 70). Monarcha entende que os Pioneiros transformaram a política em ciência, num “conjunto de normas e procedimentos técnicos”, em “política científica”, pois, “sob o pretexto de inserir racionalmente o povo na república, procuraram efetuar a despolitização da sociedade civil e colocar o uso público da razão sob o monopólio da vanguarda esclarecida” (Ibid. p. 128).
Embora critique o dualismo das categorias de Nagle, Monarcha também considera que a escola nova expressou a recomposição da hegemonia burguesa, ao abafar o projeto da classe trabalhadora, resultando num programa autoritário. Desse ponto de vista, a escola nova é algo que “nega”, “abafa”, “anula” as classes subalternas, sem concessões. Como se daria, nessa perspectiva, a “subordinação” à hegemonia burguesa? 
Em todo o trabalho de Monarcha, não há nenhuma explicitação sobre a proposta da classe trabalhadora que foi destruída pela hegemonia burguesa. Aliás, o autor afirma que a diretriz da vida moderna (ciência, industrialismo, democracia) “explicita um novo saber científico” que desqualifica “os possíveis projetos históricos alternativos elaborados por outras classes sociais” que estariam “de antemão fadadas ao fracasso” (Ibid. p. 79). Como um “possível projeto” – ao qual o autor não dedica uma linha sequer e o trata como ainda supostamente inexistente – já estaria “fadado ao fracasso” mesmo antes de aparecer?
Talvez isso possa ser explicado pelo argumento sustentado pelo autor segundo o qual todas as polarizações abertas pelos Pioneiros “ocultam” que a escola nova é expressão da pedagogia burguesa. Como conseqüência dessa interpretação, o autor diz que não há embates entre pedagogia nova e tradicional, mas um continuum em direção à sociedade técnica e industrial (Ibid. p. 100). A Escola Nova é, assim, “um projeto acabado de transição social em direção à modernidade capitalista” (Ibid. p. 69). Não emerge de uma polêmica entre concepções distintas, não se insere numa luta ideológica, mesmo porque não há debates. A proposta da escola nova, sublinha o autor, já está pronta.
A adoção do conceito de passagem do "entusiasmo" ao "otimismo", elaborado por Nagle, contribuiu para difundir uma imagem monoliticamente negativa do programa da escola nova e de seus representantes. Transformado numa espécie de “cânone”, ele foi sucessivamente reproduzido na pesquisa educacional brasileira, como se a repetição fosse suficiente para afirmar a cientificidade de uma abordagem. A título de ilustração, dentre as quase trinta pesquisas, levantadas em nosso estudo, que adotam a referida categoria de Nagle, encontram-se as de Cury (1978), Aranha (1989), Ribeiro (1987), Peixoto (1983), Carvalho (1989), Di Giorgio (1986).
A visão negativa da escola nova, produzida pela inspiração de tipo jacobino-bonapartista, sustenta-se na importação de um referencial teórico relativo a um certo momento das revoluções democrático-burguesas européias, já que não considera o processo de organização do movimento operário durante o século XIX e as novas características dos conflitos sociais e do poder burguês no final desse século, como desdobramento da Comuna de Paris (1870). Também não leva em conta as especificidades de nossa formação social e, por isso, afasta-se, daquele princípio metodológico que afirma o movimento histórico como constitutivo da compreensão do real.
Quando a burguesia formulou seu projeto de domínio político, durante a Revolução Francesa de 1789, ainda não conhecia a classe trabalhadora como adversária, mesmo porque esta ainda não se constituíra como classe. Na primeira metade do século XIX, a burguesia procurou reprimir duramente os trabalhadores, impedindo-lhes de usufruir liberdades burguesas, tais como o direito de expressão política, de associação e de voto, culminando em formas autoritárias de poder, como foi o bonapartismo. Sequer existia, então, uma política consistente que levasse adiante o revolucionário ideal da educação para todos, construído no bojo de ascensão da burguesia ao poder. Já na segunda metade do século XIX, especialmente depois da Comuna de Paris, sentindo a pressão dos trabalhadores através do fortalecimento de suas organizações, a burguesia reconheceu ser impossível destruí-los, tal como o fizera com a aristocracia feudal no século XVIII. Por isso, foi obrigada a abrir a sociedade para o seu “inimigo”, formulando um novo projeto de domínio político que, além da repressão, também se fundava na busca de convencimento, no sentido de submeter as classes subalternas à sua direção intelectual e moral, à sua hegemonia. No campo da educação, esse projeto se corporifica na proposta da escola nova, através da apropriação de reivindicações do movimento operário defendidas durante o século XIX e início do século XX, na Comuna de Paris, nos Partidos Sociais Democratas e Socialistas, na Revolução Soviética, como a relação entre cultura e produção e a democratização da escola.. 
No caso do Brasil, um dos aspectos que fica muito claro na historiografia sobre o contexto de 1930 é que não houve um movimento histórico similar ao da Revolução Francesa, no qual a sociedade foi mobilizada de cima a baixo (Vianna, 1976). A nossa via não foi jacobina. Foi uma “revolução passiva”, “revolução sem revolução”, tão bem cunhada na metáfora do então governador de Minas Gerais, Antonio Carlos, ao dizer “Façamos a revolução antes que o povo a faça”. 
No Brasil, o programa da escola nova adquire especificidades próprias mas é, em suas grandes linhas, um programa “importado”, dos Estados Unidos ou da Europa. Ainda são insuficientes os elementos para dizer que ele também incorporou reivindicações “nacionais” do movimento operário brasileiro. Este ainda apresentava debilidades relacionadas à sua incipiente organização e às tendências então dominantes. De um lado, as teorias anarquistas que não produziam propostas em defesa da escola pública; de outro, a forte presença de correntes de pensamento economicistas no socialismo, que não colocavam como igualmente prioritária à luta política contra a fome e a miséria a questão da educação pública e gratuita.
Não parece estranho, portanto, que o programa educacional da escola nova no Brasil, inspirando-se no movimento internacional, tenha sido acompanhado pela difusão de temas democráticos e elitistas. O caráter contraditório do programa da escola nova, entretanto, não tem sido analisado na historiografia da educação brasileira e uma barreira para isso adveio da tese jacobino-bonapartista que foi expressa no conceito de passagem do "entusiasmo pela educação" ao "otimismo pedagógico".
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