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POLÍTICA EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL: O CASO DO RIO GRANDE DO SUL 
(1930/1945). Dilmar Kistemacher, Alessandra Vieira Padilha, Berenice Corsetti (orient.) (UNISINOS). 
Neste projeto investigamos a política educacional implementada no Rio Grande do Sul, no período de 1930 a 1945, 
buscando identificar os nexos existentes com o desenvolvimento regional. A consolidação do Estado-Nação e a 
afirmação do modelo de desenvolvimento nacional liderado por Vargas tiveram desdobramentos significativos no 
que tange às políticas públicas, particularmente a educacional. Nesse período, diversas ações foram desenvolvidas no 
sentido de ampliar o progresso econômico e social, na perspectiva dos interesses dos setores hegemônicos da 
sociedade gaúcha, o que implicou em intervenções no campo educacional. Nosso objeto é estudado a partir de fontes 
históricas de caráter primário, com o apoio de leitura hermenêutica, priorizando, no plano epistemológico, a 
metodologia de caráter dialético. O trabalho até aqui realizado aponta para características significativas quanto à 
política educacional. Dentre elas destacamos a questão da nacionalização do ensino, ingrediente dessa política que 
teve forte presença no cenário gaúcho desde a Primeira República. Evidenciamos a postura adotada sobre o assunto 
pelo Estado e pela Igreja, cujas posições foram analisadas a partir do discurso percebido nas diferentes fontes, como 
o Relatório apresentado ao Secretário da Educação e Saúde Pública, pelo diretor dos serviços de nacionalização em 
1939 e a Revista Unitas, da Arquidiocese de Porto Alegre. A investigação revelou contradições e conflitos entre as 
duas instituições, mas também as mediações realizadas, que consagraram a política educacional nacionalizadora 
implementada à época, com a preservação da posição da Igreja Católica em relação ao seu papel no campo 
educacional. A pesquisa está em andamento, sendo possível prever avanços, sobretudo no que tange à relação entre a 
política educacional e o desenvolvimento regional, especialmente pela incorporação da documentação relativa aos 
jornais da época, bem como da legislação do período. 
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