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RESUMO 

 

 

 

 

Esta tese de doutoramento está inserida no campo da História das Instituições 

Escolares. Tem por objetivo escrever a história da Escola Estadual Professor José Inácio de 

Sousa (EEPJIS), da cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil, num período que 

se estende entre as décadas de 1960 a 1980.  

O recorte temporal privilegia a compreensão da implantação e consolidação do 

Golpe Militar de 1964, contexto sócio-político onde a referida escola foi criada e onde seu 

projeto político e pedagógico lhe propiciou a formação de uma identidade de escola 

democrática, inovadora e progressista. Foi essa identidade, formada no período mais duro do 

regime ditatorial que moveu nossas principais questões de pesquisa: Por que foi exatamente 

no período de plena vigência do golpe militar de 1964, de ideologia liberal, que suprimiu os 

direitos políticos e a liberdade de expressão, que a Escola Estadual Professor José Inácio de 

Sousa conseguiu sua projeção? Em que consistia o caráter inovador do seu projeto político e 

pedagógico? Qual era a perspectiva de formação defendida pela escola: reprodutivista ou 

contestadora da ordem social vigente? Visava a uma formação integral? Nesse sentido, tratou -

se de um projeto contra-hegemônico? E se foi contra-hegemônico, como conseguiu 

sobreviver e resistir ao período de ditadura militar, que dificultava ações críticas de toda a 

natureza? Será que não foi justamente essa restrição à liberdade que motivou a EEPJIS a 

buscar as transformações que a levaram a ocupar lugar de destaque no espaço escolar da 

cidade?  

Destarte, dentro das relações capitalistas históricas entre sociedade e educação no 

país, fizemos a leitura do desenvolvimento de uma proposta de escola que nos apresentou de 

início crítica e progressista. Uma escola que carregou um conceito de educação básica de 

formação humana do sujeito humano em toda a sua diversidade de gênero, raça, religião, 

políticas e idade sem convertê-la a obrigatoriedade impositiva de acesso ao ensino superior.  

Nesse sentido transitamos entre duas concepções de educação: uma oficial, 

reprodutivista e por isso hegemônica, que foi imposta pelo regime militar e outra, não oficial, 

crítica e por isso contra-hegemônica, que se colocou na contra-mão como forma de 

resistência. 

 Nos apoiamos na pesquisa qualitativa com foco na história oral temática. 

Utilizamos a técnica de “grupo focal” por trabalharmos com fontes orais coletivas. 

Recorremos, também, a análise documental onde questionamos suas formas sintáticas, 

tipográficas impressas, léxicas, estéticas e iconográficas.  

Nas análises, resgatamos nos aportes teóricos a compreensão de que as memórias 

da EEPJIS tiveram importância singular para a compreensão da educação local, regional e 

nacional. E mais, acreditamos que a narrativa histórica que construímos propicie um debate 

crítico, democrático e fora da rotina, favorecendo a um conhecimento diverso do de senso 

comum e do oriundo de uma gama imensa de produções acadêmicas que habitam as pesquisas 

atuais em educação, mas que não tratam dela especificamente no seu sentido epistêmico.  

 Em suma, a escrita da história da Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa, 

conforme questionamos, revelou-nos que o seu projeto político e pedagógico, pelo seu caráter 

inovador e progressista, foi resistente à ditadura militar implantada no Brasil no ano de 1964, 

mas não se consolidou como um projeto contra-hegemônico a ela porquanto não teve como 

cerne a transformação da sociedade estratificada em classes, ou seja, a sociedade capitalista.  



 

 

Por fim, a concretização dessa pesquisa permitirá que esta experiência educativa, 

que se mostrou eficiente, não se perca no tempo e que os atores sociais que a edificaram não 

se sintam privados do acesso às lembranças dos seus eventos. Favorecerá à própria história do 

município fornecendo subsídios para o seu processo formativo atual. Ampliará nosso 

conhecimento para o enfrentamento de questões do presente permitindo-nos avançar na 

direção de uma ação educativa de qualidade comprometida com a transformação social para 

todos os brasileiros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História de Instituições Escolares. Projeto Político e Pedagógico. 

Contra-Hegemonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

This doctorate thesis targets particularly the history that is inserted in the 

institutions which comes being compromised with education. So, the “Escola Estadual 

Professor José Inácio de Sousa (EEPJIS)”, of the city of Uberlândia, in the State of Minas 

Gerais, Brazil, in the period of 1960 until 1990 of the last century, privileges the 

understanding of the implantation and consolidate a social political context inside the 1964 

blow when the related school was created and where its project of pedagogical propositions 

let the formation of an democratic identity reflected inside the school, which one was 

innovative and progressive in contrast of the mind of that occasion. 

This identity and surviving in the period of the most repressive time of the army 

power as described and pointed our main questions to research: why was it in the period of 

full military force and when the liberal ideology was suppressed as well as the liberty of 

speech that this school was created and obtained its projection? Which was the innovative 

pedagogical politician project that it offered and had projection? Which was the perspective of 

formation defended? Was it reproduction or was it contesting the social order? Could it be 

simply feel good factor? Did it want an integral formation or they prompted a different way of 

education? How did it survived in this difficult period when the liberty was forgotten as any 

action that moved this school to change and just got occupied a high level of distinction in the 

city? 

In all way, and considering the historical capitalist relations between society and 

education in the country, we made the reading of the development of a school proposal that 

presented them as critical and progressive beginning. One school that made the diversity on 

education, including race, religion, politics, and age, without converting and imposing access 

the high education as condition to grow up individual mind and human being. 

In this direction we had to transit between two concepts of education: the official 

one reproducing minds and translating the military way of life, and another one not official, 

critical and being exactly a kind of resistance form that could be called “wrong-way” of the 

education. 

We supported them in the qualitative research with focused in thematic verbal 

history. We use the technique of “focal group” for working with collective verbal sources and 

we appeal, also, the documentary analysis where we question its syntactic forms, 

typographical printed, lexical, aesthetic and also iconographic. 

In the analyses, we rescue the arrival in port theoretical and the understanding of 

those memories of the EEPJIS who had had singular importance for the understanding of  the 

local, regional and national education. And so more, we believe that the historical narrative 

that we constructed propitiates a critical debate, democratic and it is out the routine, favoring 

a diverse knowledge of the common sense and the one deriving of an immense gamma of 

academic productions that inhabit the current research in education, but that they specifically 

do not deal with it in its epistemic direction. 

In this way, when writing of the history of the “Escola Estadual Professor José 

Inácio de Sousa” disclosed that it‟s pedagogical and politician project, considering its 

innovative and progressive proposal, was resistant and therefore against-hegemonic to the 

military power implanted and imposed to Brazil in the last century as that was in the year of 

1964. In this direction, this research contributes to our educative experience and disclose one 



 

 

efficient experience as contribution, mainly for don‟t be lost in the memory of the city if the 

actors by themselves can be read and knew and even everyone don‟t be private the access to 

the events exploring that somehow and when someone had built that upon if they find 

themselves blinded. An experience that could supplies its current formative and educative 

process in which our hope comes being a step up to courage and to open the door of the 

history still to put it out and now it extends our knowledge for the confrontation to questions 

and allowing us to advance in the direction of an educative action and compromised with the 

quality to the social transformation for all the Brazilians. 

 

KEY-WORDS: History of Pertaining to School Institutions. Teaching Political Project. 

Against-Hegemony. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 

 

Cette Thèse de Doctorat s'inscrit dans le domaine de l'histoire des établissements 

d'enseignement. Elle vise réléver l'histoire de l'École Professeur  José Ignácio de Sousa 

(EEPJIS), dans la ville de Uberlandia, à l'Ètat de Minas Gerais, au Brésil, au cours de 1967-

1989.  

Les événements dans ces années là, nous ont conduit a envisager l´implantation et 

la consolidation du coup d'Etat militaire de 1964, pour essayer comprendre comment c'etait 

que, sous tel contexte socio-politique, la EEPJIS a pu être crée et développer un projet 

pédagogique et politique que l'a permise de forger sa identité comme une école démocratique, 

innovatrice et progressiste. Le régime militaire,  qui se disait porteur d´une ideologie liberale, 

a démontré, au contraire, des caracteristiques dictatoriales, comme l´abolition des  droits 

politiques et la cessation de la liberté d´expression. Il est donc surprenant que il a été 

précisement dans cet contexte politique (les moments le plus difficiles dans le régime 

dictatorial) que la EEPJIS a developpé sa projection sur le scenario pédagogique dans la ville 

de Uberlandia. C´etait justement ce fait qui nous a conduit a proposer des questions 

pertinentes pour notre recherche: Pourquoi est-ce que la EEPJIS a pu s´etablir et se projeter 

dans cet contexte? Quel caractère innovant a eu son projet politique et pédagogique? Quelle a 

été la perspective de la formation prônée par l'école: reproductivist ou contestation de l'ordre 

social? Est ce quelle demandait la formation intégrale des étudiants? Est-ce qu´il s'agissait 

d'un projet anti-hégémonique? Mais, s´il etait contre-hégémonique comment a-t-il réussi à 

survivre et à résister à la période de dictature militaire, qui a entravé les actions critiques de 

tout genre? Est-ce qu´il était exactement cette restriction de liberté qui a motivé la EEPJIS à 

rechercher des changements qui l'ont amené à occuper un espace important dans le scénario 

educatif de la ville?  

Ainsi, en prenant compte des relations capitalistes historiques entre la société et 

l'éducation dans le pays, on a réalisé que leur projet  impliquait une nouvelle école que 

semblait critique et progressiste.Cette école voulait explorer un concept d'éducation de base 

pour un développement humain du sujet humain en incluyant toute sa diversité de genre, de 

race, de religion, de politique et de groupe d'âge et le promouvoir mais sans l´imposer comme 

condition d'accès à l'enseignement supérieur.  

En ce sens, nous sommes placés devant deux differentes conceptions de 

l'éducation: un fonctionnaire, reproductiviste et donc hégémonique, qui a été imposée par le 

régime militaire et l'autre, non officiel, critique et donc contre-hégémonique, qui se tenait à 

contre-courant comme une forme de résistance.  

Nous nous avons appuyé sur la recherche qualitative en mettant l'accent sur les 

questions de l'histoire orale. Nous avons utilisé la technique du «focus group» de travailler 

avec les sources orales collectivement. Nous avons utilizé, aussi, l'analyse de documents, par 

des moyens divers, sur leurs formes syntaxiques, impression typographique, lexicale, 

esthétique et iconographique.  

Dans l'analyse, nous avons récuperée des connaissances théoriques pour mieux 

comprendre que les mémoires de EEPJIS ont d´une importance trés unique pour la 

compréhension de l'éducation au niveau local, régional et national. En outre, nous croyons 

que le récit historique qui nous avons construit favorise un débat critique, démocratique et non 

de routine, en encourageant une diversité des connaissances, à la fois celles du sens commun 



 

 

ou celles qui proviennent d'un large éventail de travaux universitaires qui on trouve dans la 

recherche actuelle en matière d'éducation, mais qui ne sont pas traités spécifiquement dans 

leur sens épistémique.  

En bref, l'histoire de la « Escola Estadual Professor Jose Ignacio de Sousa », que 

nos avons essayer d´ecrire à travers ce travail, nous a révélé que leur projet politique et de 

l'enseignement, innovante et progressiste, a été résistant à la dictature militaire  que s´installait 

au Brésil depuis l´année 1964, mais n'a pas pu être consolidé comme un projet anti-

hégémonique, car elle n'a pas eu comme object central la transformation de la société 

stratifiée en classes, c´est a dire, la société capitaliste.  

Enfin, notre recherche permettra que cette expérience éducative, qui a été efficace, 

ne soit pas perdu dans le temps et que les acteurs sociaux qui l´ont construit ne soyant pas 

privés d´avoir l'accès à des memoires de leurs événements. Il fera la promotion de l'histoire de 

Uberlandia et fournira quand même des importantes subventions pour leur developpement 

aujourd'hui. En plus que ça, j´espere qu´il peut contribuer pour elargir nos connaissances pour 

faire face aux problèmes educationeles courantes, ce qui nous permettra d'avancer vers une 

performance de qualité chez le processus éducatif en ayant un veritable compromis avec les 

transformations sociaux pour tous les Brésiliens. 

 

MOTS-CLES: L'Histoire des Établissements d'Enseignement. Projet Politique Pédagogique. 

Contre-Hégémonie.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

A ORIGEM DO PROBLEMA 

 

 

No ano de 2004, quando eu ainda estava por concluir o Mestrado em Educação na 

Universidade Federal de Uberlândia, fui convidado pela Coordenação do Curso de Pedagogia 

da UNIMINAS
1
 para participar de uma mesa redonda como debatedor. O tema em pauta era o 

projeto político-pedagógico escolar.  

Para minha surpresa, alguns companheiros de mesa eram antigos colegas de 

trabalho na Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa (EEPJIS), da cidade de 

Uberlândia, em Minas Gerais.  

Entretanto, o que mais me chamou a atenção foi o desempenho de uma 

debatedora, minha ex-aluna da referida escola e que participava da mesa como diretora de 

uma escola municipal. Sua fala firme, com linguajar adequado e presença desinibida, 

mobilizou minha memória e me remeteu ao tempo em que fui aluno e depois professor dessa 

mesma escola. Uma sensação de pertencimento a um projeto de educação diferenciado se 

abateu em mim. 

Aí, me veio à mente a lembrança de outras situações semelhantes de encontros 

com ex-alunos e professores da EEPJIS, eivados de emoção e que, em todos eles, ungidos 

pela memória comum, o assunto sempre girou em torno de relatos que destacavam o modelo 

pedagógico escolar que ela desenvolveu.  

Destarte, quando relembramos o passado por meio de nossas memórias 

procuramos “os esquecimentos e os silêncios da história” (LE GOFF, 2003: 426) com vistas à 

confirmação do que fomos e do que somos, isto é, procuramos questionar o presente 

exercitando nossas lembranças.  

No entanto, não podemos realizar nosso intento sem levar em conta as múltiplas 

mediações que envolvem o processo. Uma delas é a distância temporal entre o fato ocorrido e 

o fato lembrado para a descrição.  

                                                 
1
 União Educacional Minas Gerais Ltda. - nasceu em Uberlândia por iniciativa de um grupo de professores com 

uma proposta inédita em formação universitária.  A UNIMINAS mantenedora da FACIMINAS - Faculdade de 

Ciências Aplicadas de Minas, credenciada pela Portaria Ministerial nº 577/2000 - MEC, tem por finalidade 

manter e desenvolver unidades de ensino de qualquer nível ou modalidade.  
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Quando recordamos já estamos mais maduros, mudamos nossas concepções de 

vida, transformamo-nos ideologicamente, já não somos a mesma pessoa. Nos nossos relatos, 

consubstanciado por essas novas ressignificações do passado, incorporamos além das 

representações da memória individual também as da memória social, fruto de um trabalho 

coletivo. Conforme assinala Pesavento (2005: 95), “a memória individual se mescla com a 

presença de uma memória social, pois aquele que lembra, rememora em um contexto dado, já 

marcado por um jogo de lembrar e esquecer”.  

Nesse sentido, comecei a me perguntar se essas memórias individuais dos agentes 

envolvidos com a EEPJIS, repletas de subjetividades e por isso, também de esquecimentos, 

podiam representar um verdadeiro projeto de trabalho coletivo. 

De certo não podemos recordar tudo porque a memória é seletiva, por estar 

imbricada nessa mistura entre a memória individual e coletiva só nos mostra o que interessa 

mostrar, tem uma propensão a destacar somente os fatos positivos da vida. Assim, 

aprendemos a lembrar e esquecer “fazendo com que determinados acontecimentos não sejam 

considerados importantes ou mesmo que não tenham acontecido” (IBDEM, 2005: 95).  

Entretanto, nesse sentido, vários olhares se entrecruzam, os pontos de vista dos 

sujeitos diversos emergem em seus depoimentos, até porque o que uns esquecem ou 

intencionalmente omitem, outros teimam em reiterar para que não caia no esquecimento. 

Assim, há uma memória coletiva que vai sendo construída com o suporte de documentos e 

outras evidências de forma a se recuperar não como algo monolítico, mas como algo marcado 

por tensões, conflitos e também consensos sobre os fatos ocorridos e recuperados pela 

memória. 

Em suma, como sugere Henry Rousso (2006), a principal função da memória se 

constitui em ser um elemento essencial da nossa identidade, da nossa percepção de nós e dos 

outros, sendo essa percepção diferente nas escalas individual ou do grupo social a que 

pertencemos.  

Esta diferença na percepção, segundo o autor, nos sinaliza para que prestemos 

atenção ao fato de que mesmo que o caráter coletivo de toda memória individual nos pareça 

evidente, isso não garante a existência de uma “memória coletiva”, isto é, uma presença e, 

portanto, uma representação do seu passado que seja compartilhada, nos mesmos termos, por 

toda coletividade. Como muito bem nos lembra Thomson e Hamilton (2006), apesar dessas 

memórias individuais conferirem segurança, autoridade, legitimidade e identidade ao 

presente, os conflitos em relação a autoria e interpretação delas são infinitas, constantes e 

ríspidas.  
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Entretanto, como assinala Werle (2004), no âmbito do nosso objeto de estudo - a 

história da instituição escolar - apesar da convivência pacífica entre a memória individual e 

coletiva, no final o que prevalecerá será a memória coletiva já que ela representa o passado 

dos indivíduos dentro de um contexto muito mais amplo do que a escola. Neste contexto 

incluímos também a família, a sociedade e a nação.  

Assim, concordamos com Halbwachs (1990) quando ele assinala que toda 

memória é coletiva e o seu resgate, conforme reverbera Mezzano (1998), 

 
requer a armação de um dispositivo grupal como o obrador, em que se institui, 

através de ordens particulares, a intenção de recordar sem censura e muito 

especialmente tolerando as diversas, antagônicas e plurais recordações (MEZZANO, 

1998: 72). 

 

Nesse sentido, apesar de nos diálogos travados com as pessoas envolvidas com a 

Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa nunca ter ficado evidente qual era a 

representação que elas tinham desse “modelo” ao qual se referiam, todas sempre deixaram 

pistas de ter sido o projeto político e pedagógico que lá vigorou e que para elas foi 

extraordinariamente rico, tendo-lhes marcado por toda a vida.  

É necessário destacar nesse ponto que quando nos referimos ao projeto político-

pedagógico escolar estamos indo além do processo ensino-aprendizagem. Falamos da origem, 

da construção arquitetônica, da infra-estrutura, do processo de gestão, das relações 

interpessoais, da ideologia dominante, do currículo, da formação docente, dos projetos  

culturais (a música; o teatro; a leitura de um bom livro; a poesia, que anda tão esquecida), do 

esporte, enfim, da razão de existir da instituição. Entendemos que se nos referenciamos a um 

projeto político-pedagógico apenas como “técnicas e procedimentos de ensino, deslocados da 

prática social” (COELHO, 1995: 45), não garantimos qualidade de ensino, qualidade como 

um conceito dialético, que está sempre em evolução.  

Na vertente que defendemos, um ensino é de qualidade quando é visto 

historicamente, quando a escola é entendida como um espaço de disputa ideológica e política 

consubstanciada por uma teoria de compreensão da realidade articulada com o trabalho 

pedagógico cotidiano. 

Em suma, a escola por meio de seu projeto político e pedagógico, coletivo e 

democraticamente construído, traduz a razão de ser da instituição para que, conforme ressalta 

Martins (1989), os professores orientem o seu trabalho e identifiquem, com maior clareza, o 

que move os seus sentimentos - às vezes, eles se esquecem que relações humanas envolvem 
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sentimentos e não simplesmente conteúdos e regras (McLAREN, 1977) - e a opção política 

que embasa o seu ato pedagógico. 

O certo é que vários anos após o término dessa experiência na Escola Estadual 

Professor José Inácio de Sousa procuramos em várias fontes orais e escritas, lembranças que 

nos permitiram interrogar: Quais foram os precedentes que definiram a existência e a natureza 

dessa escola pública profissionalizante da cidade de Uberlândia? 

Tal interrogação nos fez inferir que pelas condições adversas existentes no 

período do recorte - entre as décadas de 1960 e 1980 do século passado – se tratou de uma 

escola técnica que buscou uma formação integral
2
 para seus alunos, tendo contribuído de 

forma significativa para a produção de profissionais competentes em várias áreas do 

conhecimento, uma vez que, entre esses, vários ocupam posições de expressão nos seus 

campos de atuação, como confirmado pela fala da professora Maria Bernadete de Oliveira, 

uma de nossas entrevistadas: “Nós temos alunos do José Inácio que estão na alta 

administração da UFU há muito tempo como o Anísio que é chefe de departamento e foi vice-

diretor das Ciências Contábeis. Eu vejo gente do Zé Inácio como líder em todo lugar”.   

A formação integral da qual falamos é aquela que objetiva aliar educação 

intelectual com a profissional como fim do ciclo de uma aprendizagem especializada, ao 

materializar o saber e o fazer de forma única, ou seja, indissociáveis. Essa unidade 

possibilitaria, conforme ressalta Ana Maria Cavaliere (2009), a formação para a autonomia ou 

para uma condição emancipada. Em outras palavras, como a formação integral é, 

“reciprocamente fim e meio de educação, se define como um conjunto completo, encadeado, 

sintético, paralelamente progressivo em toda ordem de conhecimento” (ROBIN Apud 

MORAES, 2009: 33). 

Essa inferência se articulou perfeitamente com a crença construída e mantida pela 

EEPJIS, durante seus primeiros vinte anos de existência, segundo a qual sua função precípua 

não era selecionar os melhores alunos em relação à sua capacidade para seguir uma carreira 

universitária (preparação para o vestibular) ou para obter qualquer outro título de prestígio 

reconhecido, mas a busca da primazia na formação profissional cidadã para que soubessem 

“pensar criativamente”, que fossem autônomos e estivessem preparados para ocupar posições 

alicerçadas nos valores éticos e coletivos. 

                                                 
2
 Segundo Alfonso López Quintás (2005) é aprender a pensar com rigor, raciocinar de modo persuasivo e 

fundamentado, conviver de forma agradável e fecunda, tomar decisões lúcidas, comportar -se de modo adequado 

às exigências do próprio ser pessoal (lquintas@filos.ucm.es). 

mailto:lquintas@filos.ucm.es
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 Nesse sentido, desconfiamos que a formação integral tomada como unidade entre 

o ensino propedêutico e o ensino técnico profissional foi um dos fatores responsáveis para o 

sucesso desse empreendimento educativo. 

É preciso salientar que embora não fosse sua prioridade, o desempenho dos 

estudantes no vestibular era bastante satisfatório. Houve turmas do curso colegial diurno em 

que todos os alunos foram aprovados, inclusive em cursos concorridos, como, por exemplo, o 

ITA (Instituto Tecnológico da Aeronáutica), um dos mais difíceis do país. Esse tipo de 

acontecimento é confirmado pelas falas de nossas entrevistadas, a professora Ana Maria de 

Oliveira Cunha e a ex-aluna Nilce Alves Carvalho:  

 
Outra coisa muito interessante no Zé Inácio era que quase todos os alunos do 

diurno passavam no vestibular. Aquela turma da Maria Roma, do Josué, todos 

passaram, todos! O interessante é que ninguém deixava de participar dos projetos 

pedagógicos por conta de preparar para o vestibular, não tinha aquela idéia 

impregnada. (ANA OLIVEIRA). 

Éramos mais ou menos 22 alunos sendo que 17 fizeram o vestibular. Treze 

passaram direto na UFU sem fazer cursinho. O cursinho que nós fizemos foi na 

escola. (NILCE ALVES). 

 

 Também, pesquisas realizadas pela Comissão Permanente de Vestibular da 

Universidade Federal de Uberlândia (COPEV/UFU), indicavam que os alunos do sistema 

público de ensino, principalmente da Escola José Inácio, sobressaíam-se dentro dos cursos da 

universidade. Uma de nossas entrevistadas, Marlene Maria Goiabeira, que atuou como 

professora no curso de contabilidade da EEPJIS e depois se concursou para ser professora do 

Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, corrobora com essa indicação por 

meio do seguinte depoimento: 

 
Eu tenho uma grata satisfação de ter trabalhado na Escola José Inácio de 81 a 93. 

Foi o período mais prazeroso que eu tive na educação. Eu tive vários alunos no 

Direito que foram meus alunos lá. Então, quando chegava na minha matéria de 

direito do trabalho e processo do trabalho – isso já falando da parte profissional da 

advocacia – eles viam o quanto as aulas que eram dadas lá no departamento de 

pessoal os ajudavam. Por isso eles eram sempre os que se saiam melhor. 

(MARLENE GOIABEIRA). 

 

Mas, o fato que consolidou a importância da Escola no cenário educativo 

uberlandense nesse período foi o seu ingresso, em 1985, como Escola Associada à UNESCO, 

única escola estadual até então credenciada em todo o país. Pelo mérito dos trabalhos 

pedagógicos apresentados no Congresso da Paz, realizado no Rio de Janeiro do mesmo ano, 

em virtude das comemorações do Ano Internacional da Juventude, a EEPJIS foi escolhida 

para representar o Brasil em Costa Rica, no período de 17 a 31 de outubro de 1986, nas 

comemorações do Ano Internacional da Paz e dos dez anos de aniversário da UNESCO. 
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Dessa forma, ao trazer à luz o contexto histórico desta instituição escolar 

acreditamos, orientados nos conceitos apresentados por Delgado (2006), ter feito o registro de 

sentimentos, testemunhos, visões, interpretações em uma narrativa entrecortada pelas 

emoções do ontem, renovadas ou ressignificadas pelas emoções de hoje.  

Os objetos históricos só existem quando acionamos a memória de forma contínua 

e sem interrupção. Para compreendê-los, nós pesquisadores – historiadores ou não – devemos 

nos utilizar de conceitos repletos de sentimentos próprios, portanto, com a marca e a riqueza 

da vida pessoal posto que, como bem coloca Orlandi (1993), uma de nossas primeiras 

angústias é sermos capazes de ler ambientes espaciais e sociais, ler a vida das pessoas, a vida 

real e ficcional, dando sentido ao que vai ser incorporado no imaginário da sociedade.  

Nesta perspectiva, “o princípio é o de que os dados não falam por si: quem lhes dá 

voz é o pesquisador” (BITTAR, 2004: 197).  

Assim, nós que pretendemos ser historiadores, muito mais do que simplesmente 

incorporar-mos ferramentas, fontes, métodos e abordagens a uma memória coletiva, devemos 

convertê-la cada vez mais em objeto de estudo: “ela tem sido entendida, em todas as suas 

formas e dimensões, como uma dimensão da história com uma história própria que pode ser 

estudada e explorada” (THOMSON e FRISCH, 2006: 77).  

Se a memória está nos permitindo construir um saber, este não se restringirá 

apenas a uma recordação dos fatos e acontecimentos do passado, mas também a sua crítica e 

(re)interpretação já que “os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores dos 

mecanismos de manipulação da memória coletiva” (LE GOFF, 2003: 426).  

Mesmo diante dessa ampliação dimensional, devemos ter a compreensão de que 

memória e história não têm o mesmo significado porquanto a primeira é uma evolução 

permanente da vida vivida pelos grupos vivos e que são marcadas, permanentemente, por 

contradições e revitalizações e, a segunda, é reconstrução sempre a ser questionada porque, 

inacabada, nunca permite ao passado ser uma verdade objetiva. Ainda, por ser uma operação 

intelectual, “demanda análise e discurso crítico” (NORA, 1993: 9). 

 Cientes dessa distinção e conscientes do nosso papel de pesquisadores críticos, 

iniciamos esse percurso investigativo árduo na direção do desvelamento dos ideais e da 

materialidade da trajetória de vida da EEPJIS no período em pauta. Foi uma longa viagem 

onde produzimos a narrativa da sua história. Na verdade, tendo como referência as palavras 

de Lopes (2006: 23), uma aventura por espaços físicos e simbólicos pelos quais já caminhei.  
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O CONTEXTO DO PROBLEMA 

 

Como aluno componente da primeira turma da EEPJIS no ano de 1967 e depois 

como professor em 1980, pude participar dessa experiência que me pareceu diferenciada de 

educação porquanto se preocupava primordialmente com o desenvolvimento da criatividade e 

da autonomia dos alunos. Criatividade vinculada não só ao pensar, porém, “pensar 

criativamente para fazer associações novas e diferentes” (LIPMAN, 1995: 140) e autonomia 

no sentido defendido por Stiner (2001) do indivíduo capaz de sobrepor o poder de sua 

vontade sobre todos os interesses, o “apossar-se de si mesmo”, reconhecer suas vontades e 

torná-las em ações, que, por seu turno, possam lhe dar o sentido da humanidade.  

 Entretanto, esse projeto diferenciado de ensino, por razões políticas
3
, esgotou-se a 

partir da década de noventa. Foi esse esgotamento que nos levou à elaboração dos nossos 

questionamentos no sentido de avaliar o processo educativo da EEPJIS que parece não 

conseguir proporcionar aos alunos hoje, as mesmas condições que foram oferecidas aos 

alunos daquela época.  

Assim, no momento em que nossa escola pública brasileira se encontra 

mergulhada no descrédito da população, cujas “atuais condições de ensino fazem o humor do 

fundo das salas de aula degenerar em barbárie” (SOUZA, 2004: 11), em que os professores se 

encontram cada vez mais desmotivados e descrentes de sua capacidade, conduzindo-os à 

efetiva desqualificação, recuperar e entender o processo histórico que permitiu que a EEPJIS 

se tornasse uma das referências em educação de qualidade no município de Uberlândia – 

“estudar no José Inácio envolvia também „status e glamur‟ porque era uma das melhores 

escolas de Uberlândia, para não dizer a melhor” (NILCE ALVES – EX-ALUNA) - mesmo 

convivendo com os mesmos problemas atuais como os ressaltados por McLaren (1977) das 

salas de aula superlotadas, teorias pedagógicas fora de moda, exigências burocráticas 

intermitentes, centralização do controle de cima para baixo, gerenciamento através de 

objetivos comportamentais, fundos e recursos insuficientes, medidas de agrupamento de 

acordo com a „capacidade‟ dos estudantes e um currículo oculto favorecedor de certos grupos 

sociais, raça e sexo em detrimento de outros, tornou-se de grande relevância.  

Destarte, para entendermos a Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa em 

seu processo histórico, como uma identidade em construção, temos que ter primeiro a clareza 

                                                 
3
 No ano de 1987, apesar dos protestos de toda a comunidade escolar, a diretora-geral da EEPJIS foi destituída 

do cargo por divergências com os políticos da situação, tendo início, a partir daí, o desmantelamento de todo o 

processo pedagógico que foi construído. 
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do significado da própria história, de como uma instituição dessa natureza, que tem 

especificidade em educação, é concebida no seu interior.  

O termo história é polissêmico. Pode significar os fatos ou os acontecimentos de 

uma sociedade ou indivíduo ou a descrição estruturada desses mesmos fatos ocorridos no 

desenvolvimento das civilizações ou o conjunto de conhecimentos sobre as modificações 

ocorridas no passado dos homens como também ao entendimento das obras da história em sua 

totalidade.  

Conforme ressalta Stephanou e Bastos (2005) é um campo de produção de 

conhecimentos alimentado por fontes, pistas, indícios, vestígios e teorias que ajudam a 

entender as ações do homem no tempo e no espaço e, por isso, não pode ser apenas um 

conhecimento acrítico, uma simples cópia do passado. É, pois, “inteiramente indeterminado, 

com uma única exceção: é preciso que tudo o que nele se inclua tenha, realmente, acontecido” 

(VEYNE, 2008: 25).  

Neves (2006) corrobora com os autores quando assinala que “trate ela de que 

período tratar, é uma história do nosso tempo, das opções teóricas que hoje fazemos para 

constituir uma fatia de um trecho temporal passado” (NEVES, 2006: 342). Assim, a História  

“é uma urdidura discursiva de ações encadeadas que, por meio da linguagem e de artifícios 

retóricos, constrói significados no tempo” (PESAVENTO, 2003: 33). 

Inácio Filho (2004) a define como os processos da existência e da vida real dos 

homens, onde os mesmos produzem suas condições de subsistência. Ainda, segundo o autor, é 

o “estudo, a pesquisa, o relato estruturado do referidos processos da condição da vida humana, 

isto é, a história como modalidade de produção de conhecimento sobre as coletividades 

humanas” (INÁCIO FILHO, 2004: 24). Dessa forma, “enquanto houver raça humana haverá 

história” (HOBSBAWM, 1995: 16) e o nosso papel será sempre o de “seus criadores e não 

apenas suas criaturas” (NÓVOA, 2004: 11). Portanto, conforme assinala Jacques Le Goff 

(2003), as fontes históricas são inesgotáveis porque tudo que o homem diz ou escreve, tudo 

que ele fabrica e que toca deixa pistas sobre ele. 

Enfim, podemos sintetizá-la como o conjunto das transformações ocorridas na 

sociedade advindas de fatores políticos, econômicos, culturais ou sociais sendo essas 

transformações elaboradas  

 
com tudo que a engenhosidade do historiador permite utilizar para fabricar o seu 

mel, quando faltam as flores habituais: com palavras, sinais, paisagens e telhas; com 

formas de campo e com más ervas; com eclipses da lua e arreios; com peritagens de 

pedras, feitas por geólogos, e análises de espadas de metal, feitas por químicos. Em 

suma, com tudo o que, sendo próprio do homem, dele depende, lhe serve, o exprime, 
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torna significante a sua presença, atividade, gostos e maneiras de ser. (FEBRE apud 

LE GOFF, 2003: 107). 

 

A História, portanto, não reflete uma evolução linear, mas um complexo de 

ordem, desordem e organização. Carrega todos os tipos de contradições do desenvolvimento 

humano, sejam elas positivas ou negativas, de sua liberdade ou de sua escravidão. Por isso 

obedece concomitantemente ao que já está determinado e ao que vem por acaso 

diuturnamente, sempre com faces opostas: “civilização e barbárie, criação e destruição, 

gênese e morte...” ( MORIN,  2000: 83).   

Esse entendimento elaborado sobre a História tem o mesmo sentido para a 

História da Educação, posto que ambas constroem uma identidade própria com marcas do 

tempo, isto é, se propõem a fazer um estudo científico e expor as tramas objetivas criadas 

pelos homens no seu percurso de vida (WARDE, 1990).  

Nesses termos, como assinala a autora, por serem complementares, não há sentido 

tratarmos os dois conceitos de forma distinta, pelo contrário, os seus laços devem ser 

estreitados. É tarefa urgente, continua a autora, “dissolver as fronteiras que separam a História 

da História da Educação, relativas às demais expressões da vida social” (IBDEM, 1990: 6-7).  

A história da educação tem importância significativa para a construção da cultura 

popular, das instituições de ensino e das estratégias que a organizam. Por isso é necessário 

que nós educadores, por meio da crítica, sejamos capazes de identificar as continuidades e 

rupturas que integram suas teorias orientadoras para entender como elas intervêm na 

construção do presente.  Não se trata, então, de compreendê-la apenas como uma disciplina 

escolar, mas também tomá-la como um campo de ciência representativo da realidade objetiva.  

Como objeto complexo e multidimensional, constitui-se numa área do 

conhecimento que se apropria dos fenômenos educativos e os apresenta para discussão em 

forma de narrativa. Como ciência histórica, está sujeita aos ininterruptos avanços teóricos e 

metodológicos da área e a abertura de novas fontes que a ajudem a construir um repleto e rico 

repertório de análise. 

A História das Instituições Escolares está inserida nessa perspectiva. Nesse 

sentido, a escola tem se tornado objeto de estudo das Ciências da Educação (VALE GATTI & 

INÁCIO FILHO, 2004). Conforme os autores, este fato tem propiciado a história da educação 

afastar-se de seu caráter prescritivo e justificador para aproximar-se de uma análise rica de 

evidências e não atreladas apenas à legislação educacional.  

 De acordo com Nosella e Buffa (2005) a história das instituições educacionais é 

uma tendência recente da pesquisa em história da educação porquanto esses empreendimentos 
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investigativos se desenvolveram, sobretudo, a partir dos anos 1990, caracterizados pela 

consolidação da pós-graduação no país, embora eles ressaltem que alguns estudos desse tipo 

tenham sido feitos antes dessa época. Segundo os autores seu afloramento é 

 
teoricamente marcado pela chamada crise dos paradigmas. Propõe-se, então, o 

pluralismo epistemológico e temático e privilegia-se o estudo de objetos singulares. 

O aspecto positivo dessa fase, que perdura ainda hoje, é representado pela ampliação 

das linhas de investigação, pela diversificação teórico-metodológica e pela utilização 

das mais variadas fontes de pesquisa (NOSELLA; BUFFA, 2005: 354). 

 

É por isso que encontramos dificuldades quanto ao repertório de fontes 

organizadas de toda natureza, tais como fontes orais, documentais e iconográficas. Tais 

dificuldades se apresentam pelo fato de buscarmos nelas valores numa versão não-oficial, 

mas, comprometidos com conteúdos mais socializadores, lúdicos, que emergem das relações 

dos alunos numa perspectiva que se opõe ao espaço-tempo escolar convencional (horários 

fixos, sala de aula fechada, provas meritocráticas e disciplina rígida). Devemos salientar, no 

entanto, em que pese a falta de organização, que tais dificuldades não foram encontradas nas 

fontes iconográficas (fotos) que levantamos dos arquivos da EEPJIS.  

Mesmo diante de tais dificuldades, muitos pesquisadores têm se dedicado à tarefa 

de desvelar a história de instituições educativas espalhadas por várias regiões do país já que, 

de alguma forma, estas escolas estão diretamente ligadas a assuntos referentes à História 

Regional e Local. Preocupam-se em interpretar a sua criação, seu ciclo de vida, sua 

construção, os ideais das pessoas envolvidas, o conhecimento veiculado dentre tantos outros. 

Em outras palavras, conforme ressalta Nosella e Buffa (2005), significa privilegiar a cultura 

escolar considerada na sua materialidade e nos seus vários aspectos.  

A expressão cultura escolar tem sido usada como uma categoria abrangente. 

Dominique Juliá, citado pelos autores acima como um autor muito requisitado pelos estudiosos da 

temática, assim define cultura escolar:  

 
a cultura escolar não pode ser estudada sem a análise precisa das relações 

conflituosas ou pacíficas que ela mantém, a cada período de sua história, com o 

conjunto das culturas que lhes são contemporâneas: cultura religiosa, cultura política 

ou cultura popular. Para ser breve, poder-se-ia descrever a cultura escolar como um 

conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e 

um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a 

incorporação desses comportamentos. (JULIÁ, 2001: 10-11).  

 

 Segundo Inácio Filho (2004), desvelar a cultura escolar é buscar apreender os 

elementos que organizam a instituição, que lhe dão identidade social no que fez ou ainda faz 

parte, mesmo que ela tenha se transformado no decorrer dos tempos.  

A este respeito, Justino Magalhães (1999), diz o seguinte: 
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A instituição educativa constrói um projeto pedagógico, indo ao encontro de um 

determinado público, constituindo-se, deste modo, a relação e a razão fundamentais 

para a manutenção do seu projeto educativo – um processo que envolve dimensões 

humanas, culturais e profissionais de diversas naturezas: dimensões pedagógicas, 

sociológicas, administrativas, relações de poder e comunicação, relações de 

transmissão e apropriação do saber (MAGALHÃES, 1999: 69). 

 

Dentro dessa percepção de história de uma instituição educativa, o projeto político 

e pedagógico que propiciou a formação da identidade da Escola Estadual Professor José 

Inácio de Souza teve início nos anos finais da década de 60 e se consolidou a partir da década 

de 70 no período mais duro do regime ditatorial implantado no país a partir do Golpe Militar 

de 1964. 

 Entendemos aqui „identidade‟ no sentido que lhe dá Lucília Neves Delgado 

(2004) de ser representações coletivas contextualizadas, sustentadas na alteridade e 

comparação relativas a povos, comunidades e pessoas que se confirmam por meio de 

expressões e formas “religiosas, de gênero, políticas corporativas, nacionais, culturais, 

partidárias e ideológicas” (DELGADO, 2004: 61). 

A Ditadura Militar espelhou na educação o caráter anti-democrático de sua 

proposta ideológica, reincorporando teorias pedagógicas tradicionais e de cunho tecnicista, 

reprimindo qualquer expressão popular contrária aos interesses do governo, muitas vezes pela 

violência física: professores foram presos e demitidos; universidades foram invadidas; 

estudantes foram presos, feridos nos confronto com a polícia, e alguns foram mortos; a União 

Nacional dos Estudantes foi proibida de funcionar; os chamados Atos Institucionais 

enquadraram e silenciaram alunos e professores.  

 É no período mais cruel da ditadura militar, no ano de 1971, que é instituída a Lei 

nº 5.692 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A característica mais marcante desta 

Lei era tentar dar à formação educacional um cunho profissionalizante.  

Ressalte-se aqui que a EEPJIS já estava ajustada a essa configuração da Lei 

porque ela foi criada como escola comercial oficial para formar profissionais na área de 

contabilidade.  

Dentro do espírito dos "slogans" propostos pelo governo, como "Brasil grande", 

"ame-o ou deixe-o", "milagre econômico", planejava-se fazer com que a educação 

contribuísse, de forma decisiva, para o aumento do desenvolvimento industrial brasileiro e a 

base social de sustentação do regime.  

Nessa perspectiva, e, em resposta às pressões do movimento estudantil por mais 

verbas e mais vagas no ensino superior, nesse período se deu a grande expansão das 



25 

 

universidades brasileiras e, no intuito de acabar com a universalização ao seu acesso, foi 

criado o vestibular classificatório, reforçando, dessa forma, a eterna dualidade estrutural
4
.  

Tal política facilitou, em contrapartida, o credenciamento de instituições 

particulares com a justificativa de atender aos estudantes “excedentes”. Segundo Nosella e 

Buffa (2005), foi dessa época a origem da autorização emitida pelo Conselho Federal de 

Educação que permitiu o funcionamento de inúmeras faculdades sem que houvesse 

contrapartida quanto à qualidade do ensino oferecido. 

É neste contexto de consolidação do regime autoritário imposto pelo Golpe 

Militar de 1964 que surgem as primeiras ações que potencializaram a escrita da história da 

EEPJIS. Entender como essas ações foram se consolidando no tempo é não deixar que as 

memórias que elas produziram se extingam, é buscar na lembrança das pessoas envolvidas, 

“nunca do indivíduo isolado, mas inserido num contexto mais amplo” (CASTRO LOPES, 

2006: 43), os acontecimentos socioculturais que elas produziram na comunidade.  

Assim, a concretização do empreendimento investigativo, pelo período do seu 

recorte, foi uma verdadeira corrida contra o tempo porquanto a memória de uma sociedade vai 

até onde se estende a dos grupos sociais que a determinam e quando esses grupos começam a 

se suprimir, ela tende a desaparecer (HALBWACHS, 1990). 

Em suma, com foco nas memórias que evidenciaram a escrita histórica da Escola 

Estadual Professor José Inácio de Sousa estamos impedindo que uma experiência educativa 

que se pareceu inovadora se perca no tempo e que os atores sociais que a edificaram, se 

privem das lembranças daqueles momentos. 

 Escrevendo a sua história, estamos ampliando nosso conhecimento para o 

enfrentamento das questões do presente que nos permitirá avançar na direção de uma ação 

educativa de qualidade e mais comprometida com a transformação social para todos os 

brasileiros. 

 

 

O PROBLEMA 

 

Mas por que foi exatamente no período de plena vigência do golpe militar de 

1964, de ideologia liberal, que suprimiu os direitos políticos e a liberdade de expressão, que a 

                                                 
4
 A dualidade estrutural configura-se como a grande categoria explicativa da construção da educação no Brasil, legitimando 

a existência de dois caminhos bem diferenciados, a partir das funções essenciais do mundo da produção econômica: um para 

os que serão preparados pela escola, para exercer sua função de dirigentes; outro, para os que, com poucos anos de 

escolaridade, serão preparados para o mundo do trabalho em cursos específicos de formação profissional (KUENZER, 1997: 

124). 
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Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa conseguiu sua projeção? Em que consistia o 

caráter inovador do seu projeto político e pedagógico? Qual era a perspectiva de formação 

defendida pela escola: reprodutivista ou contestadora da ordem social vigente? Visava a uma 

formação integral? Nesse sentido, tratou-se de um projeto contra-hegemônico? E se foi 

contra-hegemônico, como conseguiu sobreviver e resistir ao período de ditadura militar, que 

dificultava ações críticas de toda a natureza? Será que não foi justamente essa restrição à 

liberdade que motivou a EEPJIS a buscar as transformações que a levaram a ocupar lugar de 

destaque no espaço escolar da cidade? 

Foram essas questões que aguçaram o nosso interesse em compreender o 

movimento de implantação e o desenvolvimento da Escola Estadual Professor José Inácio de 

Sousa no período em pauta e colocá-lo como foco de nosso estudo. Dito de outra forma, nossa 

pretensão foi de buscar na compreensão das relações históricas entre a sociedade e a educação 

no país, fazer a leitura do desenvolvimento de uma proposta de escola, dentro do capitalismo 

brasileiro, que por apresentar indícios de uma prática pedagógica concebida na perspectiva da 

formação de alunos críticos, conscientes do seu papel na sociedade, desconfiamos ter sido 

progressista.  

Compreender, aqui, não significa “fugir para a ideologia, nem dar um pseudônimo 

ao que permanece oculto. É encontrar na própria informação histórica o que a tornará 

pensável” (CERTEAU, 2006: 123). 

Definidas nossas questões problemas, tratamos de destacar as duas concepções de 

educação que nortearam nossas análises: uma oficial ou hegemônica, tradicional, reprodutora 

dos ideais capitalistas, que foi imposta pelo regime militar e outra progressista, crítica desse 

modelo de organização social, que se colocou na contramão como forma de resistência.  

Salientamos que a forma crítica a qual nos referimos não é homogênea. Ela 

incorpora várias tendências teóricas que começam com os pós-marxistas vinculados à Escola 

de Frankfurt, passam pelas teorias da reprodução, as análises de Gramsci, Dewey, Piaget, 

Foucault, Bourdieu, Giroux, indo até à pedagogia do oprimido de Paulo Freire. Não nos 

apresenta – e não a trataremos dessa forma - como assinala muito bem McLaren (1977), uma 

teoria que se pretende pronta e acabada. “É mais correto dizer que os teóricos críticos estão 

unidos em seus objetivos: fortalecer aqueles sem poder e transformar desigualdades e 

injustiças sociais existentes” (McLAREM, 1977: 192).  

Ainda mais, considerando que o nosso objeto é escola de formação profissional, 

falamos de uma educação crítica que é formação integrada porquanto “supõe a compreensão 

das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos” (CIAVATTA, 2005: 85).  
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Entretanto, o movimento ao qual nos referimos não foi feito na perspectiva da 

causalidade simples, mas da interpretação com várias possibilidades porque “o grande 

acontecimento, quase sempre relativo aos feitos dos grandes heróis nacionais cedeu lugar a 

eventos particulares, locais, mas também universais” (INÁCIO FILHO, 2004 :28).  

Isso implica dizer que questionamos, além dos documentos, com suas verdades 

contidas na forma escrita, imagética ou oral e a diversidade de utilização por parte dos 

consumidores, também suas funções socioculturais, seu conteúdo discursivo, seus códigos 

específicos, suas formas sintáticas, tipográficas impressas, léxicas, estéticas e iconográficas. 

Fomos, segundo Chartier (2001), do “porque” dos documentos para o “como” eles funcionam 

posto que mais do que perguntar sobre sua existência, perguntamos sobre sua essência. 

Diante deste quadro, formulamos as seguintes questões propulsoras da pesquisa: 

 Que fundamentos teóricos e ideológicos subsidiaram a construção do projeto 

político e pedagógico da Escola Estadual Professor José Inácio de Souza no 

período em questão? 

 Como e com que intenções ele foi construído? 

 Como a escola se desenvolveu em função dele?  

 Como ele foi percebido pelos seus diferentes atores? 

  Que mudanças ele provocou nesses atores sobre a concepção de escola e de 

educação? 

 

Partimos do pressuposto de que a memória de uma instituição escolar tem 

importância singular para a análise e compreensão da educação local, regional e nacional.  

Nessa perspectiva, construímos nossos objetivos na direção do desvelamento dos 

conteúdos, das ações, das informações, das conformações e das contradições contidas no 

projeto político e pedagógico da Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa para verificar 

se ele foi contra-hegemônico à proposta educacional instituída pela Ditadura Militar de 1964.  

Dito de uma forma mais sintética, recuperamos o passado de uma escola pública e 

nos (re)apropriamos dele para mostrar se é possível, a mercê de todas as dificuldades do 

cotidiano escolar, adotar e desenvolver um currículo qualitativamente de forma a resistir ao 

modelo dominante. E mais, a transformação em história da memória dos atores que 

escreveram um projeto educativo tão singular contribuirá com o processo histórico de 

escolarização da sociedade uberlandense, com a própria história do município e fornecerá 

subsídios para o seu processo formativo atual.  

Nesse sentido, para dar corpo ao nosso percurso investigativo, nos sustentamos 

em algumas categorias de análise. As categorias vinculadas ao eixo central da pesquisa - 

hegemonia, ideologia e currículo - foram consideradas como categorias principais. Mediadas 
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pelas categorias secundarias: papel da escola (se de resistência ou de reprodução), inovação, 

práticas pedagógicas, avaliação e gestão, que as explicam e compõem, foram centrais na 

construção da base teórica de nossas interpretações e no desenvolvimento da narrativa. 

 Em suma, como queríamos saber se a EEPJIS desenvolveu um projeto político 

e pedagógico contra-hegemônico, de cunho progressista, crítico, inovador e resistente à 

Ditadura Militar e que pode servir de referência para a evolução da escola pública atual, 

procuramos desvelar o conceito de formação que ela carregou, se foi de uma formação 

profissional integral, humana em toda a sua diversidade de gênero, raça, religião, políticas e 

idade ou apenas serviu de trampolim para o acesso ao mercado de trabalho e ao ensino 

superior.  

A compreensão desta realidade se fez no contexto dos antagonismos da sala de 

aula, da escola e da sociedade, antagonismos que necessitaram ser esclarecidos pela pesquisa 

na relação teoria-prática, num processo contínuo de ação – reflexão/conhecimento – ação do 

próprio trabalho pedagógico. (GOUVEIA, 2001).  

Acreditamos que os resultados da pesquisa propiciarão um debate crítico e 

democrático, pois foi nossa pretensão mudar a rotina para produzir um conhecimento 

diferente do oriundo de uma gama imensa de produções acadêmicas que habitam as pesquisas 

atuais em educação, mas que não tratam dela especificamente no seu sentido epistêmico. 

Destarte, o caminhar conflitante é que nos levou à reflexão e ao entendimento dos processos 

(GOUVEIA, 2001).  

Como função precípua e dever que é de um bom pesquisador e; considerando 

ainda que estamos militando por muitos anos como professor da Rede Federal de Educação 

Tecnológica do país, pretendemos ousar, arriscar no pensamento para fazer “um giro 

epistemológico, político, organizacional, mas especificamente um giro ético e cultural” 

(SOUZA, 2007: 104) e propor no final, mudanças substantivas no paradigma do modelo 

curricular do ensino profissionalizante que se encontra em crise porque, conforme ressalta 

Snyders (2005), acentua sua preocupação primordialmente na especialização profissional em 

detrimento de uma formação total da pessoa.  

Apesar de nosso ceticismo, não é nossa intenção fazer uma ruptura radical com o 

atual modelo, posto que acreditamos ter encontrado na recuperação histórica do projeto 

político e pedagógico da EEPJIS, considerados todos os seus avanços e retrocessos, uma 

alternativa potencial de êxito dentro dele. Foi essa alternativa, ressalvadas todas as 

especificidades da pesquisa, que nos propiciou subsídios para a elaboração de uma proposta 

de curso técnico de nível médio, de matriz curricular integrada e sem disciplinas  (ver 
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APÊNDICE), como possibilidade de alcançar uma formação ajustada a “uma práxis de justiça 

social” (McLAREN, 2000: 41).  

Sintetizando nas palavras do autor, nossa proposta é de uma pedagogia que se 

coloca  

 

a serviço das pessoas pobres, despossuídas e oprimidas. Significa interrogar, 

perturbar, desmistificar, descentrar criticamente os sistemas de inteligibilidade que 

guiam a sociedade panóptica e disciplinar, que gesta a soberania, a lógica da divisão 

e autoridade, sintomaticamente reveladas pela crise do politicamente correto. Isto 

também significa uma guerra sem reservas contra o capitalismo (IBDEM: 52). 

 

Mesmo tendo consciência de que o nosso intento não se concretizará em sua 

plenitude já é muito, pois incomodaremos os que defendem que tudo continue como está. 

Afinal de contas, como ressalta Souza (2006: 37), “nossa formação nos convenceu de que 

nossos valores são os valores. Se não fossem „os valores‟, buscaríamos outros” desvinculados 

dos processos educativos de formação humana do sujeito humano que de acordo com o autor 

e Freitas (1996), é um trabalho pedagógico da totalidade escolar, coletivo, que transcende a 

rotina da sala de aula, uma ação “institucional de formação”.  

Cientes de que “a história da escola se reflete e é refletida na história das pessoas 

que a constroem em processo permanente” (KASSICK, 1992: 24), e, concordando com 

Hobsbawm (1998) que analisar o passado dos homens e sua produção de vida é fundamental 

como ferramenta analítica para percebermos as mudanças constantes que ocorrem na 

sociedade no tempo presente, partimos em busca da recuperação das memórias desse espaço 

educativo deixado pela EEPJIS com suas contribuições, interferências e modificações 

prestadas a um ensino público de qualidade e à estrutura social da cidade de Uberlândia.  

 

 

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

A construção do objeto de pesquisa Escola Estadual Professor José Inácio de 

Sousa num recorte histórico foi a grande interrogação colocada no início de nossa jornada. O 

principal problema era como construir as categorias e/ou os conceitos-chave para fazermos a 

sua análise. Para darmos conta da questão foi necessário um aporte teórico sustentável, um 

diálogo intenso com os autores referenciados que nos ajudaram na compreensão dos 

questionamentos que surgiram durante o percurso.  
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Diante dessas dificuldades da elaboração de um projeto de pesquisa em História, a 

nós pesquisadores – não historiadores – será sempre prudente a seguinte questão: há 

possibilidade da existência de uma ciência da história? 

De acordo com Veyne (1976), não há essa possibilidade posto que “o devir 

histórico não comporta um primeiro motor” (VEYNE, 1976: 64). Os acontecimentos 

imbricados no tempo que desencadeiam as épocas distintas não podem ser percebidos de 

imediato porque nos apresentam à primeira vista de forma muito superficial. Essa 

superficialidade aguça a nossa vontade de aprofundamento de estudos com vistas à conhecê-

los nas suas entranhas, desvelá-los no seu “ser”. É esse devir que torna a história muito mais 

filosófica do que científica. “A história explica menos do que explicita” (Ibdem: 64).  

Portanto, conforme concebe Paul Veyne (2008), a história dos últimos dois 

séculos não existe. Ela não é e não espera muito das ciências porquanto não explica e não tem 

método. Por isso  

 
não se trata, em uma palavra, de confundir o ser e o conhecer; as ciências humanas 

existem genuinamente (ou pelo menos as que, dentre elas, merecem, 

verdadeiramente, o nome de ciência) e uma física do homem é a esperança do nosso 

século, como a física foi a do século XVII. Mas a história não é esta ciência e não o 

será jamais; se souber ousar, terá possibilidades de renovação ilimitadas, porém, 

numa outra direção. (IDEM, 2008: 12). 

 

Essa direção é a chamada nova história erigida sobre a necessidade da ampliação 

das fontes e documentos de pesquisa e sobre a qual Le Goff (2003) citando um 

pronunciamento de Fustel de Coulagens de 1862 na Universidade de Estrasburgo, faz a 

seguinte referencia: “onde o homem passou, onde deixou qualquer marca da sua vida e da sua 

inteligência, aí está a história” (COULAGENS apud LE GOFF, 2003: 530). 

Cabe aqui, entretanto, um cuidado em relação a essa centralidade que se dá ao 

aspecto filosófico da história porquanto ela pode ser tomada apenas em conformidade com as 

modas dominantes, ondas que tornam a pesquisa em história eclética, influenciam a nós 

pesquisadores e tendem a tornar nossas pesquisas vazias de sentido, sem embasamento teórico 

nas matrizes filosóficas ou científicas historicamente caracterizadas e socialmente produzidas.  

De acordo com Lombardi (2004), esse ecletismo é oriundo de grupos sociais que 

terminam por influenciar os grupos que profissionalmente se dedicam à atividade científica, 

transformando-a em “modismo” e gerando movimentos no interior do pensamento científico e 

filosófico, colocando-o de acordo com o mundo que o produziu. Mesmo que a ciência clássica 

não concorde, é necessário assinalar que esse ecletismo não é exclusivo da pesquisa em 

história posto que ele tem origem nas clássicas matrizes positivistas, fenomenológicas e 
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marxistas e que continuam marcando sobremaneira o fazer científico do historiador. De 

acordo com o autor, 

 
essas matrizes produziram historicamente perspectivas diferenciadas no interior 

delas. Além dessas concepções enquanto tais, também historicamente foram e são 

produzidas, metodológica e teoricamente, vários ecletismos que, a rigor, são fusões 

ou articulações, as mais diversas, entre concepções e autores diferenciados 

(LOMBARDI, 2004: 148).  

 

Para clarear esse campo entrecortado pelo ecletismo, recorremos à historiografia
5
 

para compreendermos os pontos centrais que marcaram a evolução destas concepções.  

A corrente mais científica, da formulação da história, concebe a pesquisa na área 

mais “quantitativa no que concerne ao método, determinista em suas concepções, hostil (...) à 

política e aos eventos” (BURKE, 1991: 11). Essa determinação positivista
6
 prevê que a 

reconstituição dos fatos históricos que carregam uma verdade
7
, devem se fazer por meio de 

técnicas cientificamente objetivas para que os documentos investigados possam ser 

rigorosamente criticados. Daí a necessidade de utilizarmos processos tecnológicos auxiliares 

ou de outras ciências para obtermos a comprovação da autenticidade das fontes devido à 

necessidade de datá-las com exatidão. 

A corrente marxista tenta inovar a noção de história. Surge com Hegel (1770-

1831) com sua formulação do conceito de contradição dialética que concebe que o movimento 

histórico ocorre na formulação da tese (a afirmação), da antítese (a negação da tese) e a 

síntese (superação da contradição entre as duas anteriores). Esse movimento gera uma nova 

tese e o processo se repete de forma não-linear. Marx (1818-1883) apropria-se da dialética 

hegeliana reinterpretando-a no sentido de que a história humana se transforma pela ação das 

próprias idéias e não pela existência de grandes vultos ou de heróis.  

Sendo o motor da história a luta de classes, o movimento no tempo dos indivíduos 

não é edificado no que eles pensam, dizem, imaginam ou valoram, mas, na maneira como 

produzem os bens materiais necessários à sua sobrevivência. Nesse sentido, de acordo com 

Nosella e Buffa (2005), a história busca explicitar a relação dialética entre o particular e o 

geral para compreender a sua totalidade.   

                                                 
5
 Segundo o dicionário de filosofia de Nicola Abbagnano é “a arte de escrever corretamente a história” 

(ABBAGNANO, 1982: 484). Conforme Lombardi (2004)  “é um campo de estudo que tem por objeto de 

investigação as produções históricas” (LOMBARDI, 2004: 153). 
6
 Relativo ao método e a doutrina do Positivismo: método porque concebe que as avaliações científicas devem 

ser rigorosamente embasadas em experiências e doutrina porque estabelece que tudo o que acontece na 

sociedade segue uma natureza precisa e científica. (NOSELLA; BUFFA, 2005). 
7
 “O momento da repetição para o do conhecimento da Verdade e, nesse imaginário, não se pode enunciar a 

Verdade sem a conhecer” (NEVES, 2000: 342). 
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Fora dessa totalidade, conforme ressalta Aranha (2006), “a história oficial silencia 

o pobre, o negro, a mulher e também os excluídos da escola, porque as interpretações são 

feitas de acordo com os valores e interesses dos que ocupam o poder” (ARANHA, 2006:22).  

Por outro lado, ancorado nas observações Nosella e Buffa (2005), tomar o objeto 

de pesquisa instituição escolar sob o ponto de vista do materialismo histórico dialético, 

consideradas todas as particularidades do processo de investigação, significa não deixar 

escapar do movimento real da história a materialidade nos seus aspectos singulares de uma 

forma independente porque, se isso ocorrer, no texto elaborado, a sociedade que produziu a 

escola, fica esmaecida.  

Concluindo, conforme assinala Aranha (2006), alguns historiadores, dentre eles 

Eric Hobsbawm, têm renovado a corrente analisando também outros aspectos culturais do 

cotidiano que interferem na construção da consciência de classe.  

Para contrapor-se à tendência positivista reinante no início do século XX, alguns 

investigadores da história afirmaram ser ilusório admitir que a história reconstitui o fato da 

mesma maneira que ele ocorreu ou que o conceito de progresso
8
 é essência, não deve ser 

avaliado do ponto de vista da violência, da barbárie ou da possibilidade que elas possam 

trazer de retorno a modelos de civilização anteriormente condenados.   

Essa contraposição culminou na criação, em 1929, da Escola dos Annales
9
 que 

buscava, principalmente,  

 

o intercâmbio da história com as diversas ciências sociais e psicológicas, ampliando 

o campo da pesquisa histórica, ao mesmo tempo que abriam fecundo debate teórico-

metodológico para a renovação dos estudos historiográficos. Dessa maneira, 

aglutinaram-se tendências diferentes, algumas delas aparentemente inconciliáveis, 

mas que coexistiram (IBDEM, 2006:23). 

 

Esse movimento, denominado Nova História, tem obtido grande aceitação por 

privilegiar também temas antropológicos. Defende o policentrismo, o alargamento das 

                                                 
8
 De acordo com José Carlos Souza Araújo (2008), para os positivistas o progresso conduz a liberdade. Quanto 

mais livre as pessoas forem mais progresso haverá. O progresso caminha para aperfeiçoar as condições de vida 

onde a liberdade humana é fundamental. Isso implica em felicidade humana. Nesse sentido, para alcançar tal 

felicidade é necessário a superação da ignorância pela ampliação do conhecimento. Só extirpando a ignorância 

os homens poderão resolver os problemas que dificultam sua humanização.  
9
 “A Escola dos Annales surgiu nos anos 1920 na França e começou por criticar  a história factual. Mas os 

Annales  são, antes de mais nada, uma revista  que começa a sair em 1929 e que vai ter como cerne uma 

interdisciplinaridade. O interesse de seus autores-pesquisadores em trabalharem não só com a História mas com 

outros elementos, a Geografia, por exemplo, terá muita importância para eles. Sua crítica ao factual é tão dura 

que eles tem dificuldades em lidar com as grandes datas, especialmente as revolucionárias. O que pode induzir a 

opinião de que o alvo deles é o marxismo ou a esquerda, mas não é” (INÁCIO FILHO, 2004: 27). Segundo o 

autor, essas críticas somadas as da idéia do dia que muda o mundo, a de revolução não são as primeiras. A 

primeira é a história solene, tradicional, o que os aproxima do marxismo.  
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fronteiras da história de forma a permitir a incorporação da infância, do sonho, do corpo e até 

mesmo do odor.  

Nesse sentido, a Nova História é muito mais complexa porque não está embasada, 

à priori, como assinala Lombardi (2004), numa concepção homogênea em termos teóricos-

metodológicos. Na análise do autor trata-se 

 
de um movimento de renovação do fazer científico do historiador, que tem algumas 

grandes bandeiras em seu interior – sintetizadas pelos chamamentos novidadeiros -, 

e no interior do qual se situam historiadores das mais diferentes posturas e 

ecletismos, desde os defensores de uma história narrativa até a metahistória e a 

história hipercrítica (LOMBARDI, 2004: 149). 

 

Enfim, a nova história tem características inovadoras, especialmente no “caráter 

cultural mais amplo que ela assumiu, com a prevalência da visão de totalidade, em 

substituição às visões mais estreitas, seja da História Política tradicional ou do marxismo 

vulgar e todo economicismo que o comportava” (VALE GATTI;INÁCIO FILHO, 2004: 73).  

Entretanto, esse novo espaço de elaboração de um empreendimento investigativo 

em história suscitou na comunidade científica a discussão sobre a possibilidade ou não dela 

ser tomada como ciência já que a ciência fragmenta o objeto de análise aos aspectos 

necessários dos fenômenos deixando de lado o resto, o que não interfere nos resultados, 

diferente da história que deve vistoriar tudo, sem retalhar acontecimentos no intuito de 

explicá-los cientificamente. “A fronteira que separa a história e a ciência não é aquela do 

contingente e do necessário, mas a do todo e do necessário” (IBDEM: 65). É por isso que 

enquanto  

 
há ciências que ensinam o homem a prever; o valor paradoxal da história é de nos 

fazer sentir que ela é radicalmente imprevisível; por aí ela libera nossa liberdade de 

toda submissão a um destino ao qual se resignariam nossas apatias; por aí ela exalta 

nossa vontade de não aceitar que a história seja escrita antes que tenhamos provado 

sobre ela a força pela qual nós nos sentimos animados (LOPES, 2006: 42).  

 

 A história nos apresenta as coisas necessárias que acontecem infalivelmente 

pela própria ação da natureza – a água se solidifica a baixas temperaturas ou as coisas que 

acontecem ordinariamente pela determinação da organização social – as grandes cidades têm 

problemas habitacionais ou de forma puramente acidental – Cabral ia para as Índias e 

descobriu o Brasil. As coisas necessárias e as ordinárias permitem uma ciência porquanto 

podem ser inseridas numa lógica indutiva-dedutiva enquanto as coisas acidentais dependem 

da nossa intuição de pesquisador e só podem ser explicadas historicamente já que não 
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podemos concluir se Cabral aportou por aqui por que quis, porque foi forçado por alguma 

intempérie ou por um simples acaso.  

Por isso, nós historiadores devemos tomar consciência que nossa ciência é 

relativa, ela não representa uma verdade absoluta do passado, mas, o resultado de uma 

situação que segundo Le Goff e Nora (1976) oscila entre a história vivida e a história 

construída, sofrida e fabricada, obrigando-nos a interrogar constantemente sobre os 

fundamentos epistemológicos da disciplina.  

Nesse sentido, a qualidade do nosso trabalho como historiador não estará, 

provavelmente, no número de fontes que detemos, mas, na qualidade das perguntas que a elas 

fazemos (ARANHA, 2006). Dessa forma,  

 
a principal tarefa do historiador não é julgar, mas compreender, mesmo o que temos 

mais dificuldade para compreender. O que dificulta a compreensão, no entanto, não 

são apenas nossas convicções apaixonadas, mas também a experiência histórica que 

as formou (HOBSBAWM, 1995: 15). 

 

 Destarte, a nossa subjetividade é que deve dar alma à compreensão. Marrau 

(1969) assinala: “reconheçam que o historiador não pode eliminar uma subjetividade 

essencial, pois, o historiador é um homem que reflete sobre o passado dos homens, sobre o 

seu passado” (MARRAU, 1969: 181). Assim, para o autor, o nosso trabalho histórico não é o 

de fazer brotar um passado morto, mas realizar uma experiência real na qual nos 

comprometemos com nosso próprio destino. 

Outro aspecto que deve ser assinalado sobre o nosso papel como historiadores é 

que o nosso fazer científico é sempre ideológico – é influenciado por nossas concepções 

políticas, sociais, históricas, humanas e naturais. Dessa forma, o nosso trabalho não é neutro – 

“a neutralidade é impossível porque não existe conhecimento desinteressado” (SAVIANI, 

2003: 8) - e nem apenas ancorado numa discussão teórico-metodológica, mas carregado de 

interesse político, de disputa por uma hegemonia social.  

Essa disputa não é privilégio apenas da história, porém de toda a ciência porque 

de acordo com Lombardi (2004), “por dever de ofício temos que convir que a comunidade 

científica é também ela, uma comunidade social e como tal, também vivencia os embates e as 

disputas por poder, característicos e que ocorrem na sociedade humana” (LOMBARDI, 2004: 

150).  

Por isso, conforme ressalta Nosella e Buffa (2005) se constata que a pesquisa em 

história apresenta sérios perigos metodológicos, porque o envolvimento do estudioso é fácil; o 

difícil é produzir um resultado final crítico e proveitoso.  
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Freqüentemente, o pesquisador resvala em reducionismos teóricos tais como 

particularismo, culturalismo ornamental, saudosismo, personalismo, descrição 

laudatória ou apologética. De fato, estudos e pesquisas que retratem, de forma 

curiosa, aspectos singulares da instituição escolar, em tempos diversos, são 

fascinantes e até sedutores. Quem não gosta de saber como eram vestidas e educadas 

as crianças dos séculos passados e suas brincadeiras ou como as normalistas 

representavam a relação diploma-casamento? Ou ainda, quem não gosta de ver 

enaltecidos os fundadores de uma escola significativa para sua própria cidade? Ou, 

finalmente, quem não gosta de ver, consagrados em livros, nomes e fotografias de 

seus antepassados? (NOSELLA; BUFFA, 2005: 355). 

 

E concluem os autores na vertente dialética assinalando que embora alguns desses 

estudos sejam agradáveis para a leitura de muitos, não trazem explicito na descrição da 

instituição escolar investigada a possibilidade da sua compreensão numa totalidade histórica.  

A história, portanto, não é apenas o que a ciência não percebe ou o que está de 

acordo com ela, mas, apenas depende parcialmente dela já que no seu curso ela carrega a 

possibilidade do desenvolvimento humano ser ou não determinado socialmente pelas relações 

de poder e pelos interesses materiais. Dessa forma, se  

 
tudo é determinado, tudo não é determinável. A mágoa do historiador é nunca poder 

alcançar o inatingível. Certamente, já que a história comporta ilhas de necessidade, 

todo progresso das ciências, humanas ou outras, poderá ser um benefício para a 

história; acontece que esses benefícios serão sempre limitados. Não haverá 

desorganização geral da história pelas ciências (VEYNE, 1976: 66).  

 

Nessa perspectiva, ao fazermos história produzimos um discurso comprometido, 

com finalidade definida, impregnado como ressalta o autor, pela distorção, inversão, traição  e 

ardis suplementares. O essencial é que como outro conhecimento científico, essa história 

pretenda, também, atingir seu objetivo: um conhecimento verdadeiro da realidade passada 

(MARRAU, 1969).  

Consoante ao observado é um equívoco considerarmos que a história é menos 

importante do que qualquer ciência e que existe um propulsor, um “motor” da história. Não 

são os dados materiais ou a economia os seus únicos fatos geradores. Por exemplo, se nosso 

objeto de estudo fosse a máquina a vapor deveríamos questioná-la em sua estrutura, em sua 

existência como invenção que mudou o curso da humanidade e não só como causa de 

exploração.  

A história é uma rede de interações que se complementam, cada uma tem sua 

importância na interpretação dos fatos e estão em todas as partes onde as queiramos encontrar. 

Como conseqüência, não existe uma ciência da história, mas “somente variáveis estratégicas 

que não são as mesmas de uma conjuntura a outra; a história, a que fazemos e a que 

escrevemos, não é então negócio de ciência, mas de prudência” (IBDEM: 68).  



36 

 

Em suma, o que deve prevalecer em nossas pesquisas não é a concepção histórica 

que nos filiamos ou a metodologia que escolhemos, mas as contradições sociais e o momento 

histórico à qual pertencem já que 

 
nenhum procedimento científico é asséptico, e muito menos o conhecimento 

produzido por ele é dotado de neutralidade em relação às questões do seu tempo. Ao 

contrário, todo conhecimento produzido implica e pressupõe métodos e teorias que 

enformam (no sentido de dar forma) o processo e o resultado da construção do 

conhecimento científico, sendo estes igualmente produtos sociais e históricos 

(LOMBARDI, 2004: 146). 

 

Sem perdermos de vista a não-neutralidade do conhecimento produzido pela 

História, a História da Educação e especificamente a História das Instituições Escolares, na 

mesma direção, procuram estudar as relações objetivas pelas quais estão submetidos os 

homens no trabalho sistemático de transmissão de vários tipos de conhecimentos e valores 

(INÁCIO FILHO, 2004).  

Falamos então de uma história contextualizada no tempo com o movimento 

educacional e suas teorias, com suas crises, avanços e retrocessos pertencentes a um contexto 

social mais amplo. Isso significa dizer que, conforme assinala Aranha (2006), “as questões de 

educação são engendradas nas relações que se estabelecem entre as pessoas nos diversos 

segmentos da comunidade. A educação não é, portanto, um fenômeno neutro, mas sofre os 

efeitos do jogo do poder, por estar de fato envolvida na política” (ARANHA, 2006: 24).  

 Por isso é função da História da Educação exercer também influência na 

política educacional, principalmente em momentos de crise quando são concebidas  reformas 

educacionais, fornecendo o conhecimento de situações concretas anteriormente testadas de 

forma que nós, professores e toda a sociedade, possamos resistir e defender a educação 

pública democrática e de qualidade. 

 Para reforçar essa função, Aranha cita a fala do professor Demerval Saviani 

proferida no momento de abertura do I Congresso Brasileiro de História da Educação. 

Segundo ela, Saviani ressalta que cabe aos historiadores  

 
com a percepção da dimensão histórica dos problemas enfrentados, não apenas 

manter e deixar disponível o registro das informações, mas alertar os responsáveis 

pelos rumos da educação no país, trazendo à baila, nos momentos oportunos, as 

informações que, por ofício, eles detêm (SAVIANI apud ARANHA, 2006: 26). 

 

Nesse sentido, Nóvoa (2004; 2005) assinala que a história da educação deve 

juntar dois termos de uma mesma equação. Ser história para que possa ser pensada, 

questionada pelos historiadores com os olhos no presente e por meio das ferramentas próprias 
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do seu ofício e, ser educação para ser capaz de ser pensada pelos educadores em sua prática, 

em suas continuidades e mudanças no tempo de forma a transformar criticamente a escola e a 

pedagogia. Segundo ele, a história da educação só existe a partir desta dupla possibilidade, tal 

como a história da arte, da filosofia ou da matemática. Ela não sobrevive 

 
sem a mobilização rigorosa dos instrumentos teóricos e metodológicos da 

investigação histórica. Mas também não há história da educação sem um 

pensamento e um olhar específicos sobre a realidade educativa e pedagógica. Uma 

moeda tem sempre dois lados (NÓVOA, 2005: 9). 

 

 Assim, o estudo da história da educação nos favorece fazer uma análise do 

processo educativo e escolar elaborado pelos homens, interrogando em cada época quais 

foram seus objetivos e suas contradições para a formação da consciência crítica dos 

profissionais que nele atuam e para a transformação da ordem social vigente. O que esse 

estudo pretende, na verdade, conforme ressalta Manacorda (2006), é  

 
não tanto indagar sobre os „sistemas‟ de idéias em si, mas especialmente procurar 

nelas o reflexo e o estímulo do real, compreender como de época em época o 

objetivo da educação e a relação educativa foram concebidos em função do real 

existente e de suas contradições, indagar a opinião geral sobre o fenômeno escola, 

verificar o prestígio concedido ou negado à figura do profissional da educação e 

assim por diante (MANACORDA, 2006: 7).  

 

 Enfim, Nóvoa (2005) sintetiza com grande propriedade a razão de ser da 

História da Educação. Ela existe para: 

  
Cultivar um saudável ceticismo – é preciso evitar o frenesi da mudança por meio do 

desenvolvimento de uma consciência crítica posto que ela existe, para que tudo 

continue do mesmo jeito. Por isso precisamos de uma história que nasce nos 

problemas do presente e que sugere pontos de vista ancorados num estudo rigoroso 

do passado; 

Compreender a lógica das identidades múltiplas – é preciso compreender memórias 

e tradições, pertenças e filiações, crenças e solidariedades. À história cumpre 

elucidar este processo e, por esta via, ajudar as pessoas (e as comunidades) a darem 

um sentido ao seu trabalho educativo; 

Pensar os indivíduos como produtores de história  – a reflexão histórica, mormente 

no campo educativo, não serve para “descrever o passado”, mas sim para nos 

colocar perante um patrimônio de idéias, de projetos e de experiências. A inscriçã o 

do nosso percurso pessoal e profissional neste retrato histórico permite uma 

compreensão crítica de “quem fomos” e de “como somos”; 

Explicar que não há mudança sem história – as políticas conservadoras revestem-se 

de vernizes “tradicionais” ou “conservadores”. O seu sucesso depende do 

aniquilamento da história, por excesso ou por defeito. Por isso, é tão importante 

denunciar a vã ilusão da mudança, imaginada a partir de um não-lugar sem raízes e 

sem história (NÓVOA, 2005: 10-11). 

 

 O certo é que as modas pedagógicas precisam ser analisadas com maior rigor 

no espaço educativo. Para que isso ocorra, precisamos nos situar criticamente na narrativa 

histórica para compreendermos a nossa própria existência na organização social e que, as 
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mudanças em sua ordenação piramidal, discricionária e injusta só se concretizarão a partir de 

nossas próprias ações.  

Partindo, então, dessa análise da histórica da educação no Brasil do ponto de vista 

dos autores citados, apontaremos as mesmas questões relativas às desigualdades  que sempre 

existiram nas diversas instâncias do ensino. O país, do passado e do presente, continua 

assistindo ao fracasso escolar no que tange às questões básicas como: analfabetismo, 

formação inadequada de professores, evasão escolar, práticas pedagógicas tradicionais, infra-

estrutura deficiente e baixa qualidade de ensino.  

Muitas destas questões intermitentes sempre serviram de justificativa para 

reformas da educação autoritárias, impostas sem a participação das pessoas diretamente 

envolvidas e muitas vezes apressadas e importadas de outras realidades sociais diferentes da 

nossa. Na verdade, esse autoritarismo, conforme ressalta Lüdke, Moreira e Cunha (1999), 

reflete a capacidade de nossas elites de seguirem „acriticamente‟ modelos construídos a partir 

de uma realidade diferente da nossa, com “nuances de natureza histórica, geográfica ou 

cultural que não foram levadas em conta” (LÜDKE; MOREIRA; CUNHA, 1999: 279) e que, 

provavelmente, acabam acentuando as contradições existentes.  

Estas reformas educacionais passam pela compreensão da complexidade e da 

diversidade da sociedade brasileira. De modo geral, a sua implementação e o seu sucesso 

dependem do comportamento e do nível de comprometimento da comunidade escolar, 

principalmente de nós professores e, também, da compreensão e análise das políticas públicas 

bem como da capacidade de o Poder Público dar continuidade a essas políticas. 

No caso brasileiro, essas “continuidades e rupturas” sempre foram tipificadas pela 

influência dos ditames da doutrina liberal.  

Segundo Libâneo (1985), a doutrina liberal que teve como retórica a reconstrução 

social, surgiu como suporte do sistema capitalista para justificar a propriedade privada dos 

meios de produção. Ela defende a predominância da liberdade e dos interesses individuais na 

sociedade e a democracia.  

Esses princípios foram incorporados pela Educação visando atender aos anseios 

das classes médias representadas pelas elites intelectuais, que se expressavam pelo slogan 

“reforma da sociedade pela reforma do homem” (JACOMELI, 1998: 63). Para Xavier (1990), 

essa incorporação aconteceu com a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica de 1929. 

Para a autora, John Dewey foi o expoente máximo a incorporar essa idéia da reconstrução 

social pela formação de um novo indivíduo na Educação. A escola devia ser corrigida para 

produzir pessoas diferentes para uma sociedade diferente.  
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Nesse sentido, a doutrina liberal que é geradora da hegemonia capitalista 

internacional é que decide se o projeto de reforma a ser implantado é de autonomia ou de 

reprodução.   

De acordo com Gadotti e Romão (2004), “na história das idéias pedagógicas, a 

autonomia sempre foi associada ao tema da liberdade individual e social, da ruptura com 

esquemas centralizadores e, recentemente, da transformação socia l” (GADOTTI; ROMÃO, 

2004: 44). Entretanto, em que pese a força desta doutrina, cabe às instituições escolares, 

através de seu projeto político e pedagógico – porque a autonomia faz parte da própria 

natureza da educação (IBDEM, 2004) - fazer tal interpretação. Na maioria das vezes, por falta 

de autonomia, sabemos que ela é feita no sentido da reprodução. 

A escola, nesse sentido, diferencia-se da família e da comunidade porque elabora 

uma educação que não é nem esparsa e nem fragmentada, mas reprodutora de uma 

homogeneidade simbólica que é em parte determinada pelos conflitos sociais e pelas relações 

de dominação (VALE GATTI;INÁCIO FILHO, 2004). Segundo os autores, esta função de 

homogeneização simbólica das escolas (religião, normas, leis) nunca é transmitida totalmente 

e, ainda, a escola obtém apenas resultados parciais dela, que podem ser contestados pelos 

conflitos sociais subjacentes.  

Destarte, os grupos dominantes são responsáveis pela seleção dos conteúdos 

simbólicos e, a escolha deles determina a sobrevivência de toda a sociedade. É exatamente 

por isso, que a escola que sempre apresenta um discurso de eqüidade, o que faz minimamente 

é se curvar diante das desigualdades que constitui seu objeto uno de superação.  

Dessa forma a escola é considerada uma instituição plena porque, além de ser 

portadora de múltiplos códigos de conduta, advém de necessidades sociais básicas que 

perduram por longo tempo no meio social. Para conhecê-la em sua plenitude é necessário 

compreendermos o seu passado, desvelarmos a função social que ela desempenhou desde sua 

criação e isso só pode ser feito pelo resgate de sua história. 

Resgatar a história de uma instituição escolar é, então, fazermos uma narrativa no 

sentido de tentarmos (re)interpretar suas diferentes fases e procedimentos, incluindo o seu 

contexto. Não se trata de descrevermos sua realidade em si, concreta, posto que essa realidade 

não é essência, só existe aos nossos olhos.  

Por certo, as fases e procedimentos da EEPJIS, embutidas no seu projeto político 

e pedagógico e, compostas por sua proposta formativa, seus disciplinamentos, coações, 

interiorização da lei através da obediência e submissão, podem ter produzido ou não a adesão 

de seus membros.  
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Essa adesão pode estar também vinculada, por convicção política ou ideológica, 

ao saber fundador da instituição, à sua origem ou à pessoa que lhe idealizou, ou ainda, à 

gestão, à configuração do corpo docente e de especialistas, à localização, à arquitetura dos 

prédios, infra-estrutura e equipamentos dentre outros. 

Assim, ao tentarmos desvelar a sua história estamos aderindo ao que foi o seu 

projeto institucional, adotando a gênese de sua função social, aceitando a sua organização 

jurídica e material, participando das continuidades e rupturas do seu processo de formação. É 

a procura da compreensão do seu “espaço real, tanto objetivo como subjetivo, no qual se 

vivenciaram relações, valores, normas, poder, experiências de lideranças, rivalidades, 

conflitos e competição” (WERLE, 2005: 101).  

Por isso, no contexto histórico, uma instituição escolar é 

 
uma complexidade espaço-temporal, pedagógica, organizacional, onde se 

relacionam elementos materiais e humanos, mediante papéis e representações 

diferenciados, entretecendo e projetando futuro(s), (pessoais), através de 

expectativas institucionais. É um lugar de permanentes tensões, (...) são projetos 

arquitetados e desenvolvidos a partir de quadros sócio-culturais (MAGALHÃES, 

1998: pp. 61-62). 

 

Em contrapartida, para que despertemos do passado este espaço real, precisamos 

firmar compromisso com a apresentação de provas que lhes dêem credibilidade e aceitação 

científica, o que pode ser feito por meio de discursos orais ou de documentos diversos, como 

diários de classe, cadernos de anotações, planos de aula, atas, projetos pedagógicos, fotos, 

gravuras, entre outros.  

De acordo com Werle (2004), essas provas que lhe dão aceitação, “são 

representações, simbolizações da instituição, articuladas às relações de poder, a seus valores, 

práticas e propostas pedagógicas” (WERLE, 2004: 16). Ainda, segundo a autora, são indícios 

que contribuem para revelar a identidade da instituição: os ritos, as estórias, os brasões, os 

emblemas que adornam flâmulas, os distintivos, as bandeiras, os uniformes, as cores e os 

hinos.   

Porém, o conhecimento pleno da escola só faz sentido se seu estudo se sustentar, 

preferencialmente, na História Local e Regional. Para isso o município de Uberlândia, Estado 

de Minas Gerais, deve ser tomado como um fenômeno amplo, um fenômeno universal. Por 

possuir um período e leis de crescimento próprio, ele se comporta como um organismo vivo 

com tempo definido e que, por isso mesmo, pode ser continuamente estudado.   

Por explorar aspectos ligados à memória, a história local e regional expandiu-se 

muito após os anos 1950. Sua prática meticulosa e a expansão de trabalhos de pesquisa sobre 
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regiões específicas servem para desconstruir muitos conceitos já consolidados que se 

encontram em livros, comunicações e conferências (GOUBERT, 1992).  

Conforme o autor, a história local expandiu-se vigorosamente exatamente por 

estar ligada à exploração dos aspectos da memória que até então eram desconsiderados pelas 

perspectivas da história nacional. Como as instituições educativas se encontram no âmbito 

local, apoiados no autor entendemos que a história de Uberlândia passa a resgatar aspectos 

relevantes dessa história mais ampla, mas, também, procura estudar outros temas 

desvinculados do âmbito nacional como o cotidiano da EEPJIS, por exemplo.  

Segundo Werle (2004), “é impossível falar de história das instituições educativas 

sem situá-las na região que estão inseridas e, ante à outras escolas, situá-las no contexto 

socioeconômico da época” (WERLE, 2004: 32). Na mesma direção, Gatti Júnior e Pessanha 

(2005) alertam para a impossibilidade da escrita da história sem a capacidade de levar em 

conta as especificidades regionais e as singularidades locais e institucionais, ancorada em um 

conjunto de estudos monográficos rigorosos e criteriosos, elaborados paulatinamente nas 

diversas regiões brasileiras. Complementa o enunciado Magalhães (1998), quando considera 

que 

 
compreender e explicar a existência histórica de uma instituição educativa é, sem 

deixar de integrá-la na realidade mais ampla que é o sistema educativo, 

contextualizá-la, implicando-a no quadro de evolução de uma comunidade e de uma 

região, é por fim sistematizar e (re)escrever-lhe o itinerário de vida na sua 

multidimensionalidade, conferindo um sentido histórico (MAGALHÃES, 1998: 

p.2). 

 

Assim, baseados nos estudos do autor, para conferir um sentido histórico a nossa 

pesquisa, elegemos para a Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa os seguintes itens 

de análise: 

 
espaço (local/lugar, edifício, topografia); tempo (calendário, horário, agenda 

antropológica); currículo (conjunto de matérias lecionadas, métodos, tempos etc. ou 

racionalidade da prática); modelo pedagógico (construção de uma racionalidade 

complexa que articula a lógica estruturante interna com as categorias externas que a 

constituem – tempo, lugar e ação); professores (recrutamento, profissionalização, 

formação, organização, mobilização, história de vida, itinerários, expectativas, 

decisões, compensações); manuais escolares; públicos (cultura, forma de 

estimulação e resistências); dimensões (níveis de apropriação, transferência da 

cultura escolar, escolarização, alfabetização, destinos de vida). (IBDEM: 52).  

 

Nesse sentido, todas as fontes citadas tomam importância e, por meio delas, é 

possível reconstruirmos o passado da EEPJIS que “até então se encontra esquecido e 

desvalorizado, que está apenas nos documentos e/ou registrado na memória das pessoas mais 

velhas” (VALE GATTI; INÁCIO FILHO, 2004).  
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As fontes em história, por serem produzidas pela vivência humana, tem um 

sentido analógico. Por isso, não são o fenômeno histórico em si, mas, o ponto de apoio para a 

análise e conhecimento do objeto a ser estudado. Assim, “as fontes históricas não são a fonte 

da história, ou seja, não é delas que brota e flui a história” (SAVIANI, 2005: 5).  

Sendo produtos da subjetividade humana elas são inesgotáveis porque basta 

retornarmos a sua análise encontraremos novos elementos, novas interpretações, novas 

informações que não havíamos detectado anteriormente. Podem ser produzidas naturalmente 

(documentos que compõem os arquivos públicos e privados e museus) ou intencionalmente 

(materiais que produzimos no nosso trabalho cotidiano e testemunhos orais), mas, sua 

objetivação é sempre dependente da formulação do problema de pesquisa.  

Foi a qualidade do nosso problema que determinou quais as fontes e a amplitude 

do olhar que dirigimos sobre elas. Esse sentido qualitativo nos propiciou apontar para além 

dos objetos específicos, facilitando a descoberta de outras questões sociais que demarcaram o 

período (BLANCK MIGUEL, 2004).  

A análise das primeiras fontes suscitou novas perguntas e as informações obtidas 

nos levaram a outras fontes, novas questões e novas soluções, como numa regra de cadeia, 

uma rede de significações. Segundo Lombardi (2004), não se deve a princípio desprezar 

nenhum tipo de fonte porque sendo essas diversificadas podem suscitar outras características 

das relações humanas ainda não observadas. Nesse sentido o autor nos adverte sobre a 

impossibilidade de uso de uma única fonte, pois, agindo assim, estaríamos privados do 

diálogo com o problema de investigação.  

Como as fontes são obras da ação humana terminam testemunhando as nossas 

relações conosco mesmo, com o espaço social e com o meio ambiente o que vai permitir que 

essas relações sejam interpretadas no sentido da nossa evolução.  

De uma forma ou de outra, não poderíamos conhecer as condições de existência e 

de vida da EEPJIS se não existissem as fontes e se essas não pudessem estar disponíveis. 

Mesmo que nos seja impossível recuperar todas as experiências e vivências na escola posto 

que “nem sempre os monumentos ou os documentos afloram de forma que se tornem 

conhecidos e utilizáveis pelo homem para entender como vivem os próprios homens” 

(IBDEM, 2004: 156), ainda assim seria possível termos uma história da EEPJIS pela própria 

capacidade de imaginação que nos é imanente de criar e prescrever.  

Explicitado o nosso entendimento de fonte, ao recorrermos ao uso delas na 

construção da identidade da Escola Estadual Professor José Inácio de Souza, precisávamos 

estar cientes do peso do discurso oficial que elas carregavam, porque conforme ressalta 
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Saviani (2007), a história da educação brasileira tem se baseado predominantemente em 

fontes do governo central e, por isso, refletem muito pouco as especificidades regionais e 

locais.  

No entanto, para nos ajudar a cumprir o objetivo do nosso estudo, nos 

concatenamos com a afirmação de Blanck Miguel (2004) que as “fontes documentais, muitas 

vezes trazem informações demonstrativas das contradições que permeiam as atitudes oficiais” 

(BLANCK MIGUEL, 2004: 115). São essas contradições, inclusive, que margearam as 

nossas interpretações.  

Como o espectro de fontes é interminável, apontamos algumas que foram 

fundamentais para a concretização do nosso trabalho: 

 No plano oficial encontramos atas, correspondência oficial, anais do poder 

legislativo e executivo, legislação, políticas de formação docente e regimento 

escolar; 

 No plano não-oficial encontramos reportagens em jornal e textos pedagógicos 

produzidos internamente como, peças teatrais, jogos escolares, associações, 

organizações culturais; 

 No plano das coisas materiais encontramos prédios, salas de aula, quadra 

esportiva, materiais pedagógicos e lúdicos, laboratórios, oficinas; 

 No plano das imagens encontramos cartazes de protesto, fotografias, 

telegramas, adesivos.  

 

Aqui, concluindo, vale ressaltar que apesar das imagens nos mostrar o que foi 

visto e, o texto, o que foi escrito, concretamente, a primeira nos fornece uma percepção de 

conjunto de forma muito mais rápida, quase imediata enquanto a segunda, por ser  mais 

fragmentada, comporta indecisões, silêncios e por isso tem um tempo de compreensão muito 

mais longo.  

Entretanto, como assinala Pesavento (2005), com a informática, a manipulação da 

imagem tornou-se corriqueira pondo em xeque o seu valor documental. Hoje elas podem ser 

(de)compostas, modificadas, ampliadas e decodificadas com maior facilidade, ao nosso “bel 

prazer” .  

Portanto, coube-nos como pesquisador/historiador o cuidado de captar os 

verdadeiros valores, sonhos e fantasias contidos nas nossas fontes de pesquisa e construirmos 

uma narrativa que foi, conforme nossa percepção de verdade, a interpretação mais objetiva 

possível da realidade. 
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PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

A História da Educação como campo de investigação é multifacetada e 

multidisciplinar e por isso “amplia o nosso universo como sujeitos históricos, professores ou 

futuros docentes, pois contribui, do conjunto das experiências curriculares, à formação 

integral” (STEPHANOU; BASTOS, 2005: 427). Congrega e ao mesmo tempo interage com 

vários temas e objetos de pesquisa: educação de jovens, crianças, adultos, portadores de 

necessidades especiais; sistemas escolares, currículos, programas, projeto pedagógico escolar, 

disciplina, prática pedagógica escolar e não-escolar; formação docente; história de instituições 

escolares, universidades e idéias pedagógicas; dentre muitos outros.  

Dentro dessa concepção apresentada de investigação em história da educação, 

definimos a pesquisa como qualitativa não restringindo o nosso objeto, a Escola Estadual 

Professor José Inácio de Sousa, ao que pode ser meramente observado, quantificado, mas, 

focalizando-o no significado das diferentes manifestações do fenômeno analisado.  

Nessa ótica e de acordo com Bogdan e Biklen (1994), dentro dos diferentes tipos 

de estudos qualitativos que implicam métodos específicos para avaliar a possibilidade da sua 

realização, bem como os procedimentos a adotar, o nosso plano de investigação apoiou-se na 

metodologia da história oral, especificamente a denominada história oral temática.  

Por isso utilizamos como técnica para obter as informações, considerando suas 

vantagens e desvantagens, a entrevista baseada em questionário que conteve perguntas diretas 

e indutivas, com conhecimento prévio do depoente, cuja função principal foi estabelecer e 

ordenar os procedimentos de trabalho.  

Por outro lado, a escassez de fontes escritas trouxe as mesmas dificuldades 

metodológicas de qualquer pesquisa em história, já que não é da cultura dos agentes 

educativos a preocupação com a memória das instituições na qual militam. Por exemplo, 

quase todos os entrevistados quando incitados a fornecer algum material escrito sobre suas 

atividades e produções escolares não tinham nada a oferecer porque, como eles mesmos 

disseram, “já haviam se aposentado há muito tempo e como não iam mais utilizar aquele 

material, jogaram tudo fora”.  

Acredito que essa cultura do desprezo da memória - uma desmemoria- se assim 

podemos dizer, destruiu uma riqueza imensa de documentos da EEPJIS que, de certa forma, 

poderiam enriquecer ainda mais o nosso trabalho.  

Apesar de a escola possuir um arsenal fotográfico vastíssimo, de ter arquivado 

seus documentos oficiais, não existe uma organização cronológica deles. Por exemplo, a falta 
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de uma identificação datada com descrição da atividade nas fotos, dificultou excessivamente o 

nosso trabalho.  

Muitos documentos antigos importantes, como diários de classe, pastas de 

professores, fichas individuais de alunos, dentre outros, foram amontoados num porão 

debaixo da quadra e, pelo estado de deterioração que se encontravam, ficaram praticamente 

impossíveis de serem analisados.  

Mesmo assim, conseguimos constituir a EEPJIS, no plano histórico, como no 

plano pedagógico, numa “totalidade em construção e organização, investindo-a de uma 

identidade” (MAGALHÃES, 1999: 68). Ela se transformou numa possibilidade investigativa 

instigante produzindo fontes diversas, propiciando uma visão de conjunto bem ampla que não 

poderia estar contida em um único tipo de fonte (CORSETTI, 2006).  

Como “recordar é escovar a história a contrapelo” (BENJAMIN, 1994: 225), 

escrever a história da EEPJIS foi também “resgatar sua memória pelo poder de perpetuação 

de suas bases; foi fundamentalmente narrar sua história a partir da crítica ao monumento, 

marca de poder de uma época, de uma sociedade” (WERLE, 2004: 21). Enfim, foi uma 

operação que envolveu processos de reconstrução e ressignificação de suas experiências 

vividas.  

 Nessa concepção, todo social é relacional, ou seja, o espaço social da escola só 

adquire sentido quando o relacionamos com outros espaços (BOURDIEU, 2000); (CASTRO 

LOPES, 2006). Portanto, não faz sentido pensarmos numa identidade para a EEPJIS 

desvinculando-a da exterioridade do social porque 

 
a memória, quer esteja depositada nas outras pessoas, nas bibliotecas, nos vídeos, 

nos computadores, ou nas redes de informática, torna-se letra morta quando não há 

possibilidades ou meios de acioná-la, quando inexiste desejo, conhecimento e 

formas de evocar suas informações, isto é, quando não existem mediadores capazes 

de invocar, na cena da sala de aula, a existência e significado desse patrimônio 

cultural ( SOUZA, 2004: 22-23). 

 

O conhecimento que buscamos em nossa pesquisa nos fez produzir, por meio de 

ferramentas conceituais, as categorias que utilizamos e que julgamos apropriadas para a 

compreensão de uma educação contra-hegemônica. Estas categorias nos obrigou a ter uma 

atenção maior sobre todos os fatos, sobre a atuação das pessoas e sobre o projeto político e 

pedagógico da escola, que não estavam apartadas do tempo e do contexto social posto que o 

processo histórico não é homogêneo, mas eivado de contradições.  

Em outras palavras, queremos dizer que num universo ampliado, as teorias 

educacionais e as crises que elas provocam povoam o jogo de poder político, as relações que 
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se estabelecem entre as pessoas nos diversos segmentos comunitários e, portanto, não são 

neutras.  

Em que pese essa não neutralidade, adotamos em todo o percurso investigativo 

um comportamento no sentido em que sugere Bourdieu (1993) de fazer uma “escuta ativa e 

metódica, tão afastada da não-intervenção das entrevistas não dirigidas, quanto do dirigismo 

do questionário” (BOURDIEU, 1993: 695) na intenção de amainar a nossa influência sobre o 

entrevistado, ou seja, de cometer uma “violência simbólica”
10

.  

Essa necessidade de nossa atenção foi responsável para que a construção das 

categorias e/ou conceitos teóricos representassem de maneira mais objetiva possível a 

realidade que investigamos. E mais, sabemos que a construção depende do aporte teórico que 

comanda a pesquisa porque esta não se produz a partir do dado, mas de quem o direciona.  

Nesse sentido, construímos as categorias nos apoiando em autores que foram 

capazes de nos ajudar a avaliar o objeto histórico da investigação, os seus pressupostos e as 

questões que surgiram durante a pesquisa.  

O nosso trabalho principal não foi apenas o de registrar, mas de avaliar o passado 

ancorado numa base teórica (FÁVERO, 2005) com vistas a evitar o empobrecimento da área 

da história oral. Segundo Ferreira e Amado (2006) é no campo da boa e antiga teoria da 

história que se devem ancorar as respostas, soluções e explicações às questões da prática. 

Portanto, complementa as autoras: devemos baixar as armas e aceitarmos a crítica que muitas 

vezes nos fazem como pesquisadores de fontes orais que falta consistência teórica em nossa 

produção científica.  

Corroborando com o tema assim se posiciona Bourdieu (1989): 

 

a construção do objeto não é uma coisa que se produza de uma assentada, por ser um 

ato teórico, é um trabalho de grande fôlego, que se realiza (...) e constrói-se (...) 

pouco a pouco, por retoques sucessivos, por toda uma série de correções, (...) de 

aproximações (...), de emendas, sugeridas por o que se chama o ofício, quer dizer, 

esse conjunto de princípios práticos que orientam as opções ao mesmo tempo 

minúsculas e decisivas (BOURDIEU, 1989: 26-30). 

 

Consoante a abordagem, seguimos as orientações de Meihy (1996) e buscamos 

questões contextualizadas seguindo uma ordem de importância inscrevendo os tópicos 

principais em análises dos depoentes.  

                                                 
10

 Segundo Bourdieu (1989) é o mecanismo que leva os dominados a aceitarem a dominação sob  todas as 

formas, submetendo-se aos dominantes pela ordem estabelecida, ou seja, é a imposição do dominador sobre o 

dominado pelo status ou o poder que detêm. 
 



47 

 

Nesses termos, elaboramos um roteiro com perguntas pré-estabelecidas que 

enriqueceram as gravações e estimularam a participação dos colaboradores nos 

acontecimentos. Isso significa dizer que demos mais nitidez ao perfil dos entrevis tados, 

tornando-o mais explícito, permitindo sua expansão no contexto e fornecendo uma maior 

objetividade analítica.  

Com o formato da pesquisa definido o procedimento de aplicação foi idêntico e 

ocorreu de forma uniforme com todos os envolvidos no projeto. Em vez de ir direto ao 

assunto, fizemos perguntas que possibilitaram aos entrevistados revelarem detalhes dos fatos 

e das circunstâncias que os levaram a participar do projeto pedagógico escolar.  

Dessa forma, “o envolvimento da pessoa, bem como o seu perfil, ficou mais 

explícito e a lógica das perguntas permitiu expandir o contexto, fornecendo maior 

objetividade analítica” (MEIHY, 1996: 69).  

Entretanto devemos ressaltar que as nossas questões sempre foram motivo de 

preocupações por possuir-mos uma relação de amizade e, em alguns casos até parentesco, 

com alguns indivíduos entrevistados. Até que ponto isto possibilitaria o que Alessandro 

Portelli (1997) discute como o jogo de esconde-esconde?  

O que posso (re)afirmar é que apesar de ter consciência da não-neutralidade do 

conhecimento, tenho também de que a objetividade é possível porque não é todo interesse que 

impede o conhecimento objetivo. Como observa Saviani (2003), há interesses que não só não 

impedem como exigem a objetividade. Para o autor, como o problema está em diferenciá-los 

em sua intenção, por terem um caráter abstrato, não há outra maneira de identificá-los que não 

seja abordá-los em termos históricos. “Só no terreno da História, isto é, no âmbito do 

desenvolvimento de situações concretas, essa questão pode ser dirimida” (SAVIANI, 2003: 

8). 

Nesse sentido tivemos uma atenção redobrada na formulação das perguntas e na 

forma de conduzir os trabalhos para não orientar e nem interferir na resposta dos 

entrevistados. 

Assim, num primeiro momento, fizemos entrevistas com os ex-diretores que nos 

permitiram a (re)orientação das questões de investigação e a consolidação da escolha das 

categorias de análise da pesquisa.  

Com os coordenadores das áreas de: Ciências (Física, Química e Biologia), 

Estudos Sociais (História e Geografia), Língua Portuguesa, Matemática e Contabilidade 

realizamos a técnica de “grupo focal”. A escolha da técnica foi associada à facilidade que ela 

propicia no trabalho com fontes orais coletivas.  
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Nesse sentido, nossa pretensão foi reativar a memória conjunta do grupo que 

coordenava e implementava as ações escolares para saber o que pensavam e porque pensavam 

o que pensavam. Sua aplicação permitiu que cada interlocutor, por força de lembranças e 

detalhes esquecidos em relação a atitudes, preferências, necessidades e sentimentos, 

interviessem de forma a complementar a fala dos outros. Foi um momento de revelação de 

experiências e percepções que se coadunaram ou se contradisseram, que confirmaram ou 

negaram a realidade entendida de forma que foram sendo reativadas no imaginário das 

pessoas e se (re)construindo em forma de teia, em progressão aritmética.   

De acordo com Bernadete Angelina Gatti (2005), trabalhar com grupos focais nos 

permite 

 

compreender processos de construção da realidade por determinados grupos sociais, 

compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos 

e atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das 

representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, 

linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que 

partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do problema visado 

(GATTI, 2005: 11). 

 

Nesse estudo com grupos focais, também utilizamos da entrevista como fonte de 

informação. A escolha do tipo de entrevista ocorreu após a identificação do assunto e a sua 

colocação em forma de roteiro de discussão para o trato das informações. Foi imprescindível 

deixarmos claro a razão de ser dessas informações para que elas fossem apropriadas de forma 

coerente a um estudo com grupo focal como forma de coleta de dados.  

Nesse sentido, a entrevista foi informal permitindo que todos participassem de 

forma bastante espontânea, o que acabou por incentivar debates mais l ivres que resultaram em 

novas descobertas.  

Como as anotações foram cuidadosas no que se refere ao conteúdo e ao 

comportamento dos participantes, para facilitar sua consecução nessa fase da pesquisa 

tivemos como base as seguintes questões: 

- Por que e como a EEPJIS foi criada? Que fundamentos teóricos, 

epistemológicos e ideológicos motivaram a sua criação e a construção de sua 

proposta pedagógica?  

- O que realmente acontecia dentro dos seus muros que a tornava diferente?         

 -Havia alegria na Escola? Que elementos eram responsáveis por esse clima? Qual 

eram as suas especificidades? Como se organizavam? Quem participava dessa 

organização? 

- De que forma era estruturado o currículo? Que tipo de formação ele previa? 

Para que e para quem era essa formação? Qual era sua influência na construção 

da cultura escolar?  
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- Como se desenvolviam as ações extracurriculares? 

- Como era realizado o processo de gestão escolar? 

- Quem determinava a tendência pedagógica e qual era a predominante?  

- Como era formada a equipe pedagógica? Que ideologia a movia? Que formas 

de resistência adotava? Como ela organizava o espaço e o tempo escolar? 

Como ela motivava a participação dos professores e como mantinha o seu 

entusiasmo? Como provocava o envolvimento dos alunos? Que preparação ela 

recebia e como a repassava aos professores? Que concepção de escola ela 

carregava? O seu perfil de formação era um fator determinante desta 

concepção? 

 

Em seguida, entrevistamos alguns professores de cada uma das áreas apontadas 

que trabalharam na EEPJIS e alguns ex-alunos. Escolhemos quase todos os professores por 

terem sido citados no grupo focal por suas adesões ou resistências ao projeto escolar ou por 

serem conhecedores de algum fato ou passagem importante de modo a nos permitir a 

ampliação do campo de contradições. Com esse mesmo objetivo, os restantes foram indicados 

pelos próprios entrevistados, localizados e contatados na própria escola ou em outro local de 

trabalho. 

 Quanto aos ex-alunos, também foram selecionados aleatoriamente por meio de 

suas fichas cadastrais escolares e localizados via catálogo telefônico ou por indicação dos 

entrevistados. Da relação que fizemos, escolhemos seis e os selecionamos conforme a época 

ou o tempo histórico a que pertenceram e a área de formação à qual estavam vinculados, se 

formação propedêutica ou profissional, de forma que nos permitissem por meio do confronto 

com as falas dos professores verificar antagonismos ou sintonias existentes. Feito o contato, 

explicávamos também por telefone o nosso objetivo e, tendo a sua concordância, 

realizávamos a entrevista tendo como referência as mesmas questões apontadas 

anteriormente.   

Salientamos, entretanto, que nem todos os alunos e mesmo alguns professores e 

coordenadores contatados se prontificaram a participar das entrevistas e do grupo focal. 

Muitos se esquivaram apresentando uma série de desculpas que nos pareceram uma fuga para 

ganhar tempo e não assumir o compromisso. Quando isso acontecia, não insistíamos mesmo 

cientes do prejuízo que essa ausência poderia causar para as memórias da escola e para a 

escrita de sua história.  

Após a transcrição de todas as falas, fizemos suas devidas interpretações e 

análises. Para que pudéssemos utilizá-las como citações na tese, elaboramos uma “ficha de 

consentimento” (ANEXOS) e a enviamos a todos os entrevistados. Todos nos retornaram, via 
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correio ou via e-mail, registrando sua concordância com a utilização de sua entrevista desde 

que devidamente identificada no corpo do texto.  

Além das entrevistas, usamos da pesquisa bibliográfica em arquivos públicos e 

privados, em livros, manuais, revistas, apostilas, jornais, trabalhos científicos publicados na 

Internet, dentre outros; fizemos estudos e análises iconográficas de fotos, telegramas, 

símbolos e a análise documental dos projetos pedagógicos executados, dos planos de curso, 

das avaliações dos professores, dos registros escolares dentre outros, notadamente no que se 

refere à contextualização, ao enfoque inter e multidisciplinar, à aplicação do conhecimento e à 

transferência de aprendizagens em situações diversas.  

Analisamos os projetos pedagógicos não apenas como um documento, mas como 

conteúdo vivenciado (GIROUX, 1997); o conteúdo enquanto elemento mediador entre 

políticas sociais e a subjetividade dos sujeitos; o espaço dos projetos como lugar de limites e 

possibilidades. 

Essa foi a forma de interpretar e desvelar as contradições e os conteúdos das 

mensagens presentes e ocultos nos referidos dados. A utilização desses mecanismos nos 

permitiu encontrar as pistas para realizarmos as análises, fazermos a descrição e 

respondermos aos nossos questionamentos. Essa rotina, com sua base teórica de sustentação, 

foi estruturada organicamente em capítulos, perfazendo um total de quatro.  

No primeiro capítulo, elaboramos o perfil da educação no Brasil no período do 

recorte temporal da pesquisa. Para tanto, apresentamos inicialmente as condições políticas que 

antecederam o golpe militar de 1964. Em seguida, apontamos a concepção de educação 

empreendida por esse regime ditatorial que foi imposta à sociedade brasileira, que 

entendemos hegemônica, comprometida com a racionalidade técnica preconizada pelo 

capitalismo internacional.  

Finalmente, elencamos alguns princípios educacionais progressistas que 

floresceram no período como resistência a esse modelo racional-tradicional e que 

caracterizamos como uma possibilidade educacional contra-hegemônica.  

No segundo capítulo assinalamos as categorias de análise da pesquisa. 

Primeiramente discutimos os conceitos de ideologia tendo com referência os escritos de Marx, 

Gramsci e Althuser. Em seguida nos detemos sobre a questão da hegemonia e perspectivamos 

as possibilidades e os entraves de se alcançar uma educação contra-hegemônica a partir do 

estudo sobre as teorias do currículo.  

No terceiro capítulo apresentamos a historiografia da cidade de Uberlândia 

procurando remontar o seu desenvolvimento econômico, político e social e a influência que 
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este desenvolvimento exerceu no movimento de implantação do sistema educacional da 

cidade. Em seguida discutimos as condições e os fatores responsáveis para a efetivação no 

período, desse sistema educacional ao nível municipal e estadual. 

No quarto capítulo iniciamos nossa incursão pela escrita da historia da Escola 

Professor José Ignácio de Sousa propriamente dita, desvelando as memórias que antecederam 

a sua criação. Em seguida, apresentamos a história da Escola sob o ponto de vista das suas 

duas primeiras gestões – décadas de 50 e 60 - onde se efetivaram a sua criação e a 

implantação do seu projeto político e pedagógico. 

No quinto e último capítulo apresentamos a história da Escola Estadual Professor 

José Ignácio de Sousa sob o ponto de vista da sua última gestão – décadas de 70 e 80 – onde o 

projeto político e pedagógico concebido se consolidou e se findou.  

Finalizamos o nosso percurso investigativo pela escrita da história da EEPJIS 

apresentando nossas considerações finais.  
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CAPÍTULO 1 
 

 

 

 

 

O ESPECTRO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL DA DÉCADA DE 1960 A 1980 

 

 

Abordar o tema educação é bastante complicado porque não depende só de sua 

conceituação etimológica que segundo Dewey (1979), representa o “processo de dirigir, de 

conduzir ou de elevar” (DEWEY, 1979: 11). Depende, também, do contexto que está inserida, 

de sua forma política, de como representa a sociedade de classes a qual pertence, ou seja, do 

projeto político que ela defende.  

Mesmo etimologicamente, não podemos conceber educação fora das relações 

entre pessoas porque está impregnada de símbolos, de intenções, de padrões culturais e de 

relações de poder. Uma busca isolada do termo 

 
poderia traduzir-se em um ter mais, que é uma forma de ser menos. Esta busca deve 

ser feita com outros seres que também procuram ser mais e em comunhão com 

outras consciências, caso contrário se faria de umas consciências, objetos de outras. 

Seria „coisificar‟ as consciências (FREIRE, 1983: 28).  

 

Essa afirmação nos faz inferir que a educação é essencialmente política. Por 

pertencer a uma sociedade de classes ela tende a transmitir, geralmente via legislação, os 

modelos sociais da classe dominante, a formar cidadãos para reproduzirem essa sociedade e 

difundir suas idéias políticas
11

 (GADOTTI, 2000).  

Porém, pelo mesmo motivo, a escola também é espaço de luta porque forma a 

personalidade e difunde idéias contrárias a esse modelo. Se essa personalidade formada tiver 

plena consciência dos propósitos reprodutivos que movem a educação poderá resistir e lutar 

para que ela se transforme de forma que permita “establecer entre los ciudadanos una 

igualdad de hecho y una real igualdad política, sobre una base laica. El objetivo de la 

instrucción no es el de admirar una legislación ya hecha, sino, de darmos la capacidad de 

evaluarla y corregirla (MARÍN, 2006: 324). 

                                                 
11

 “Com a divisão dos homens em classes a educação também resulta dividida; diferencia -se, em conseqüência, a 

educação destinada à classe dominante daquela a que tem acesso a classe dominada. E é aí que se localiza a 

origem da escola. A palavra “escola”, como se sabe, deriva do grego e significa, etimologicamente, o lugar do 

ócio. A educação dos membros da classe que dispõe de ócio, de lazer,de tempo livre passa a se organizar na 

forma escolar, contrapondo-se à educação da maioria que continua a coincidir como processo de 

trabalho”(SAVIANI, 2006: 31). 
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Entretanto, nos adverte Souza (2006) que devemos ter cuidado quanto a esta 

consideração porquanto há um esquecimento por parte dos educadores quando analisam o 

espaço escolar de resistência posto que, geralmente, desconsideram outros projetos e 

processos educativos fora do campo da escolarização formal.  

Feita a consideração, tomemos a educação em todas as suas vertentes, formal, 

informal e não-formal, como modeladora da situação hegemônica ou formadora no sentido se 

sua superação. Ela se “constitui, nos planos social, individual, institucional, e nas suas 

diferentes modalidades, uma preocupação, um desafio e um instrumento de humanização, 

singularização, projecção, mas também de desenvolvimento, integração, reconhecimento, 

consolidação e continuidade” (MAGALHÃES, 2006: 94). A ela foi atribuída a formação de 

pessoas “aptas a viver em sociedade, o que não significa apenas moldar as pessoas para o 

convívio social, mas instrumentalizá-las para mudarem suas vidas e para atuarem socialmente, 

aperfeiçoando a sociedade em que vivem” (INÁCIO FILHO, 2004: 24).   

De tudo o que se discute sobre educação o único consenso é que para que ela 

aconteça não é necessário que haja um espaço único, um lugar definido - a educação formal. 

Mesmo que não tenham escolas, em qualquer tipo de sociedade ou de países, sejam eles 

desenvolvidos ou não, existe educação - a educação não-formal. “Existe em cada povo, ou 

entre povos que se encontram (...) que submetem e dominam outros povos, usando-a como 

um recurso a mais de sua dominância” (BRANDÃO, 1983: 9-10).  

Começa na família e se estende à comunidade decifrando os mistérios do 

aprender; “primeiro, sem classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas; mais 

adiante com escolas, salas, professores e métodos pedagógicos” (IDEM: 10). É um fragmento 

do modo de vida dos grupos sociais que a idealizam por meio de sua cultura e pela 

preservação dela, utilizando-se de processos ensino-aprendizagem que veiculam códigos 

sociais de conduta, normas trabalhistas, arte religião, tecnologias com vistas a um modo de 

vida coletivo, organizado socialmente e alicerçado na necessidade de perpetuação desta 

mesma organização. 

Essa perspectiva de vida coletiva nos leva à compreensão que não é possível 

pensar educação sem que se faça primeiro uma reflexão sobre a própria existência humana. 

Esse sentimento é acentuado por Paulo Freire (1983) quando assinala que 

 
o homem pode refletir sobre si mesmo e colocar-se num determinado momento, 

numa certa realidade: é um ser na busca constante de ser mais e, como pode fazer 

esta auto-reflexão, pode descobrir-se como um ser inacabado, que está em constante 

busca. Eis aqui a raiz da educação (FREIRE, 1983: 27). 
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Imbuídos desse pensamento de uma educação que se coloca a serviço da formação 

humana de sujeitos humanos, analisaremos a concepção de educação que foi defendida 

durante o Regime Militar implantado em 1964. Entretanto, para interpretá-la com maior 

profundidade, pensamos ser necessário compreendê-la no contexto mais amplo da sociedade 

brasileira o que implica tomá-la numa perspectiva histórica para em seguida apontar as 

propostas alternativas que paralelamente foram se contrapondo a sua efetivação. 

 

1.1. A educação no contexto político brasileiro precedente ao Golpe Militar de 1964 

 

O golpe militar de 1964 começa a se configurar na chamada República Populista 

que se estabelece após a ditadura do Estado Novo comandada por Getúlio Vargas (1937-

1945). Foi um fenômeno típico da América Latina e, especificamente no Brasil, surge por 

meio da emergência das classes populares urbanas via substituição do modelo agrário-

exportador - principalmente dos produtores de café (FREITAG, 1984) - pelo modelo 

nacional-desenvolvimentista.  

Esse modelo se alicerçava no processo de substituição de importações por 

produtos nacionais pelo incentivo à industrialização. De acordo com Aranha (2006) o período 

vai de 1945 a 1964 e  representa o retorno do país ao estado de direito, com governos eleitos 

pelo povo e marcados pela esperança de um progresso acelerado.  

Para atender aos anseios por melhores condições de trabalho e de vida dos 

operários insatisfeitos, os governos populistas desenvolvem “políticas de massa” para 

manipular e orientar as suas reivindicações. Nesse sentido, apresentam-se como protetores da 

economia nacional e, interferindo nela, criam empresas estatais e defendem o seu monopólio, 

como foi o caso de Getúlio Vargas no Brasil com a criação da Petrobrás e da bandeira do 

“petróleo é nosso”.  

Esse nacionalismo, no entanto, de acordo com Aranha (2006) começa a se chocar 

com a força hegemônica emergente, os Estados Unidos da América e suas pretensões 

imperialistas. 

Esse campo de disputas reproduz no país uma crise política culminando com o 

suicídio de Getúlio Vargas em 1954 e a publicação de sua carta testamento. Segundo Maria 

Luiza Ribeiro (1998), tais acontecimentos abalam a nação, chegando a provocar  uma revolta 

popular.  

A rebeldia influi na eleição presidencial que se aproxima levando ao poder as 

forças de oposição representadas na figura do mineiro Juscelino Kubitschek. Sua plataforma 
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política tem como lema progredir 50 anos em 5 e usa como baluarte de seu intento a 

construção da nova capital Brasília, no centro-oeste brasileiro.  

Entretanto, as forças derrotadas não aceitam o resultado e tentam impedir a posse, 

que acaba sendo garantida por um golpe de reação liderado pelo general Lott, em novembro 

de 1955. Porém, no período de transição, as forças conservadoras conseguem aprovar a 

chamada Instrução 113 da SUMOC
12

, que conforme assinala Ribeiro (1998), torna a 

economia nacional alienada porque permite a transferência para o país de máquinas usadas em 

outros países como se fossem novas por meio de concessão de favores cambiais.  

Garantida a posse, mesmo diante da resistência intermitente dos inconformistas, 

Juscelino que governa de 1956 a 1961, ancorado no apoio popular, restabelece a liberdade 

política e a paz social pondo em prática um verdadeiro plano de desenvolvimento que eleva o 

otimismo e a confiança nas possibilidades do país e do povo. Para isso conta com uma equipe 

de técnicos, principalmente economistas emanados do período pós Segunda Guerra Mundial 

(PEREIRA, 1968). Como ressalta Aranha (2006), foi um período fértil em contribuições 

culturais representado pela ascensão do Cinema Novo, a consolidação da Bossa Nova e a 

conquista da primeira Copa de Futebol em 1958. 

Estes economistas experientes orientam a conciliação do movimento nacional-

desenvolvimentista com o modelo econômico via substituição de importações por produtos 

produzidos pela indústria nacional, porém, agora, financiados pelo capital estrangeiro.  

A entrada do capital internacional é prontamente avalizada pelo projeto de 

desenvolvimento para minar a resistência às mudanças na estrutura interna. De acordo com 

Aranha (2006), a invasão econômica e cultural norte-americana no governo Juscelino 

Kubitschek favoreceu a entrada definitiva no Brasil das indústrias multinacionais, entre elas a 

automobilística.  

Rapidamente este capital passa a predominar na economia controlando a indústria 

de bens de consumo; aniquila com as pequenas e médias empresas nacionais porquanto dá 

prioridade ao investimento nas grandes empresas de origem multinacional; favorece os 

financiamentos de curto prazo que, com vistas a obtenção de lucros mais expressivos, propicia 

a quebra dos pequenos e médios produtores gerando concentração de terras e, conforme 

                                                 

12 A Instrução 113 da Superintendência da Moeda e Crédito – SUMOC, com ela as empresas estrangeiras 

ficaram livres para fazer investimentos na economia brasileira, sem cobertura cambial. Com esta Instrução, teve 

início o desenvolvimento no Brasil de um setor de bens de consumo duráveis, que prevaleceu sobre  a indústria 

de bens de consumo corrente, este fato representou uma mudança no padrão na acumulação capitalista que seria 

aprofundada no Governo de Juscelino. (http://www.marcillio.com/rio/hirepptr.html).  
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ressalta Campos e Souza (1981), permite a formação de um capital bancário estritamente 

especulativo. 

Assim, os anos de 1956 a 1961 se constituíram no período “áureo do 

desenvolvimento econômico, aumentando as possibilidades de emprego, mas concentrando os 

lucros marcadamente em setores minoritários internos e, mais que tudo, externos” (RIBEIRO, 

1998: 154). 

Com o fim do governo JK e a posse de Jânio Quadros, as coisas começam a 

desandar. Por mais que o plano desenvolvimentista tenha logrado êxito no crescimento 

econômico pela ampliação e diversificação do parque industrial, por outro lado favorece o 

aumento das disparidades regionais provocando um inchaço nos grandes centros urbanos 

gerando inflação, concentração de renda e o agravamento da pobreza. Essas diversidades 

desembocam numa profunda mobilização política popular representada numa intensa onda 

grevista de várias categorias.  

O agravamento da crise e o populismo exacerbado de Jânio Quadros, em nome do 

que ele denomina de forças ocultas, leva-o a renúncia no primeiro ano de seu mandato. 

Assume João Goulart (o Jango), herdeiro político do trabalhismo de Getúlio Vargas com o 

populismo já bastante desgastado. 

Os grupos “nacionalistas”, representados por militares de alta patente, num 

primeiro momento, alinham-se aos grupos populares pelas reivindicações que consideravam 

justas, mas, quando elas adentram à caserna – “a revolta dos sargentos em setembro de 1963, 

em Brasília, considerada como quebra de hierarquia” (GERMANO, 2000: 51) - as coisas se 

complicam.  

A partir de então, o apoio do Exército às manifestações é retirado, passando este a 

adotar uma postura repressora e autoritária. É nesse momento que entra em cena os donos do 

capital que, em nome da ordem e da segurança nacional, empunham a bandeira do temor 

anticomunista, alinham-se ao Exército e iniciam a denominada “Revolução de 1964”.  

Em que pese para muitos historiadores a dimensão da ruptura institucional poder 

ser tratada como revolução ou como golpe, concordamos com Germano (2000) que, o que 

importa é que ela se constituiu numa restauração da dominação da burguesia nacional e 

internacional, confirmando a recorrente história política brasileira de defesa da continuidade, 

da restauração, das intervenções absolutistas, do transformismo, da exclusão das massas 

populares e do autoritarismo. De forma mais convicta, foi um assalto ao Estado, executado de 

cima para baixo, em nome dos interesses oligárquicos, burgueses e imperialistas  e, por isso, 

para nós, a compreendemos e a trataremos como golpe. 
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O golpe recebe o apoio entusiasmado de setores da classe média urbana, 

capitaneadas por setores da Igreja Católica que promovem a significativa “Marcha da Família, 

com Deus pela Liberdade”. Esse movimento é o estopim que impulsiona e dá força às 

articulações golpistas da oligarquia latifundiária e do patronato com os militares pela 

deposição de Jango e a tomada do poder. Aí é que “o movimento de esquerda começa a sentir, 

na pele, a força repressora e manipuladora da ditadura militar e a massa, com os estudantes, 

representados pelos sindicatos e pela UNE, passam a sofrer diante do Estado repressor” 

(ROCHA; DEITOS, 2004: 132). 

Nesse período caracterizado, então, “pela coexistência contraditória, e às vezes 

abertamente conflitiva, de uma tendência populista e de uma tendência antipopulista” 

(FREITAG, 1984: 56) vai se configurando a política educacional brasileira. Ela vai tomando 

corpo alicerçada basicamente na luta em torno da estruturação de uma nova Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional que já estava fixada no artigo 5 da Constituição de 1946 e na 

Campanha empreendida na sociedade civil pela Escola Pública, laica e gratuita.  

De certo, havia um entendimento generalizado que em função dos novos 

parâmetros da economia nacional a escola concebida no Estado Novo carecia de plena 

transformação. Entretanto, a transição econômica e a falta de uma configuração política 

definitiva refletem na legislação educacional levando-a a passar por uma série de indefinições 

e culminando na demora da elaboração do texto definitivo da LDB – “levou treze anos para 

entrar em vigor” (ARANHA, 2006: 309). Essa demora fica refletida no debate em torno de 

dois projetos-de-lei: o projeto Mariani e o projeto Lacerda
13

. 

O projeto Mariani, tido com bastante progressista para a época, concede às classes 

trabalhadoras a extensão da rede escolar gratuita (primário e secundário) e a criação da 

equivalência entre ensino médio e técnico, oportunizando-os maior flexibilidade pela 

possibilidade de transferência de um nível a outro por meio de prova de adaptação.  

Por outro lado, o substitutivo Lacerda, em nome da preservação dos interesses da 

Igreja Católica
14

 e do direito e dever dos pais de educar seus filhos, embutidos em sua 

                                                 
13

 De acordo com Aranha (2006), em 1948, o ministro Clemente Mariani apresentou o anteprojeto da Lei de 

Diretrizes e Bases que tinha como ênfase o monopólio estatal da educação. Foi elaborado com base em um 

trabalho confiado a educadores, sob a orientação de Lourenço Filho. Além dos escolanovistas, partici param 

católicos tradicionalistas como o padre Leonel Franca e Alceu Amoroso Lima. Em 1959, o deputado federal 

Carlos Lacerda, político de discurso inflamado, representante dos interesses conservadores, apresentou uma 

contraproposta através de um substitutivo ao projeto que vetava o monopólio do ensino estatal e defendia a 

iniciativa privada, por considerar competência do Estado o suprimento de recursos técnicos e financeiros e a 

igualdade de condições das escolas oficiais e particulares.  
14

 A Igreja Católica detinha a hegemonia da educação privada no país e, portanto, contrapunha-se aos defensores 

da escola pública. Maria Luiza Santos Ribeiro (1998: 166), sobre a posição da Igreja Católica na época 

esclarece: “Do ponto de vista pedagógico, a Igreja Católica acusa a escola pública de ter condições de 
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doutrina – a família é anterior ao Estado cabendo a este o dever de não violentar a consciência 

do cidadão (RIBEIRO, 1998) -, reduz o controle da sociedade política sobre a escola 

tornando-a de caráter privado à sociedade civil.  

Na verdade, afirma o predomínio do sistema privado de ensino em prejuízo do 

estatal, público e gratuito. O que é pior, não abdica da subvenção estatal para seus fins 

propondo que o Estado financie a rede particular, sem ter em contrapartida o direito de sua 

fiscalização, de forma a garantir uma educação de qualidade para os pretensos cidadãos.  

Achando pouco, em nome da liberdade de ensino, o projeto ainda propõe que a 

educação fique ao encargo dos professores e dos diretores das escolas particulares. Cunha e 

Góes (1985) corroboram no sentido de afirmar a desfaçatez de Carlos Lacerda destacando que 

ele nem mesmo procurava dissimular os interesses dos que usavam a escola como meio de 

acumulação de capital e/ou de influência ideológica.  

Mas foi o exagero desse conteúdo liberalizante implícito na proposta desse que foi 

um dos mais ardilosos conspiradores contra o regime democrático em vigor que provoca a 

reação expressa numa seqüência de protestos por parte de vários educadores importantes, 

estudantes, líderes sindicais, “inclusive operários, através de palestras nas escolas, nas 

associações de classe, no rádio e publicações na imprensa” (RIBEIRO, 1998: 165).  

De acordo com Aranha (2006), eles lançam o chamado “Manifesto dos 

Educadores” assinado por Fernando de Azevedo e mais 189 pessoas onde  

 
se opõem ao projeto, alertando o público e o governo sobre as implicações da 

proposta. Através do manifesto, dão ainda início a uma campanha a favor da escola 

pública com a intenção de impedir a aceitação do projeto como lei pela Câmara, 

Senado e Presidência da República (FREITAG, 1984: 58). 

  

De sorte é que do embate resulta finalmente uma proposta negociada que atende 

em parte as duas tendências e que fica expressa na Lei 4.024 aprovada em 1961 estabelecendo 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nela consta que tanto o setor público quanto o 

privado têm o direito de ministrar o ensino em todos os níveis.  

O ensino gratuito permanece omisso na lei embora tenha ficado a cargo do Estado 

subvencionar as escolas particulares conforme previsto em seu artigo 95 – “A União 

                                                                                                                                                         
desenvolver somente a inteligência e, enquanto tal, instrui mas não educa. Ela não tem uma “filosofia integral da 

vida”. A resolução do “problema do homem, das suas origens e de seus destinos” só poderá vir através  da 

“solução religiosa da existência humana”. Assim, a escola confecional seria a única que teria condições de 

desenvolver a inteligência e formar o caráter, ou seja, de educar. Em conseqüência deste raciocínio, acusa a 

escola pública de desadaptadora dos indivíduos às exigências da vida coletiva. Relacionam o aumento do índice 

de criminalidade com propagação da escola pública”. 
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dispensará a sua cooperação financeira ao ensino sob a forma de: (.. .) c) financiamento a 

estabelecimentos mantidos pelos estados, municípios e particulares”.  

Os cursos de nível médio são equiparados e o intercâmbio entre eles 

flexibilizados. O ensino técnico continua a não merecer a devida atenção e por falta de 

escolas, quer seja no setor industrial, comercial e agrícola, a formação de mão-de-obra 

qualificada passa a ser feita diretamente nas empresas com os trabalhadores em serviço 

(ARANHA, 2006). 

Dessa forma, ficam embutidas na lei possibilidades da vertente populista,  porém 

condicionadas ao caráter elitista da mesma. Ao mesmo tempo em que ela acaba com a  

 
dualidade anterior do ensino (cursos propedêuticos para as classes dominantes e 

profissionalizantes para as classes dominadas) pela equivalência e flexibilidade dos 

cursos de nível médio, cria nesse mesmo nível uma barreira, quase que 

intransponível, assegurando ao setor privado a continuidade do controle do mesmo. 

Assim, a criança pobre, incapaz de pagar as taxas de escolarização cobradas pela 

rede, não pode seguir estudando (Ibdem: 58-59). 

  

A partir de sua promulgação a lei começa a materializar-se no sistema formal de 

ensino pela redefinição dos currículos e pelo alinhamento de alunos e professores as suas 

diretrizes. No entanto esse alinhamento não resolve o problema da seletividade do sistema 

educacional, mas, permite aos educadores ter uma visão mais clara da sua real estrutura e 

funcionamento possibilitando-os contrapor-se ideologicamente ao que ela sugere.  

Alguns setores da sociedade civil, imbuídos da necessidade de resolver esse 

problema da universalização da educação pela inclusão e de favorecer uma formação crítica 

como forma de resistência ao modelo capitalista, se unem e criam, “na primeira metade da 

década dos anos 60” (RIBEIRO, 1998: 171), os movimentos de educação popular. 

Faz-se mister destacar que nesse período o movimento popular eclode à revelia da 

intelectualidade brasileira que não percebeu a sua formação crescente – inclusive, quando 

deram fé, já “em algumas regiões ameaçava ser hegemônico” (CUNHA; GÓES, 1985: 16). 

Isso se deveu ao fato de eles se encontrarem munidos pela tradição instituída de que estavam 

acima das pessoas normais, colocavam-se num pedestal “demasiado cómodos em su olimpo” 

(IZAGUIRRE, 2004, p. 7); eram os eleitos da cátedra vitalícia que reinava na universidade 

brasileira dos anos 50 a 60.  

Essa posição foi motivo da crítica emanada, em 1961, pelo movimento dos 

estudantes da UNE denominado “Declaração da Bahia”, que “taxava a universidade como 

privilégio econômico de poucos jovens, e denunciava as falhas em sua missão cultural e 

social” (ROCHA; DEITOS, 2004: 141).  
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Na verdade, os movimentos culturais surgem em decorrência do interesse de 

elementos “saídos da atuação concreta nos movimentos educativos, que começam a se 

multiplicar, ou provenientes de setores influídos pelo pensamento social cristão, mais recentes 

e preocupados com questões educativas” (PAIVA, 1973: 250). 

De acordo com os autores, a vitória eleitoral de algumas propostas progressistas 

abre espaço para a implantação do pensamento renovador na educação e absorve alguns 

intelectuais com experiência de lutas políticas das classes subalternas. “Estes vão se 

transformar em intelectuais orgânicos de uma política voltada para a cultura popular” 

(CUNHA; GÓES, 1985: 16).  

Assim, instituições que estavam atentas às mudanças sociais visionaram a 

oportunidade de adotarem práticas de cultura popular que conflitavam com a educação 

conservadora enclausura nas universidades.  

A UNE (União Nacional dos Estudantes) cria em 1961 por todo o país, os Centros 

Populares de Cultura (CPC). A Prefeitura de Recife, com a ajuda de Paulo Freire, cria em 

1960, na gestão do prefeito Miguel Arraes, o Movimento de Cultura Popular (MCP). A 

Prefeitura de Natal cria no ano de 1961 a campanha „De Pé no Chão Também se Aprende a 

Ler‟, desenvolvida diretamente pela Secretaria Municipal de Educação na gestão do prefeito 

Djalma Maranhão. A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) cria o Movimento 

de Educação de Base (MEB) em 1961.  

A composição ideológica dessas correntes é diversificada, sofrendo influências 

tanto marxista como cristã. O MCP tem como meta assegurar educação gratuita para todos e 

constitui-se numa rede paralela à do ensino público em vigor. O MEB tem por objetivo as 

práticas confessionais e catequéticas e é o único que penetra na área rural. O CPC organiza-se 

como empresa de prestação de serviços e recebe ajuda governamental para a construção do 

teatro no prédio da UNE e para a campanha de alfabetização promovida em 1963.  O „De Pé 

no Chão Também se Aprende a Ler‟ é o único movimento que realmente se efetiva 

institucionalmente. Implanta uma rede escolar com aplicação de recursos públicos e assegura 

a universalização do ensino gratuito e laico no município de Natal.  

Tais iniciativas populares foram diferentes também na sua forma de atuação que 

variavam, conforme ressalta Aranha (2006), desde peças de teatro (às vezes apresentadas nas 

ruas); atividades nos sindicatos e universidades; promoção de cursos; exposições e 

publicações; exibição de filmes e documentários; alfabetização da população rural ou urbana 

marginalizada até animação cultural nas comunidades com o treinamento de líderes locais 

visando melhor participação política.  
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Esses grupos foram importantes no sentido de que, além de denunciar a ausência 

do Estado na solução das questões educacionais, delineavam, na sociedade civil, as propostas 

alternativas de mudança. Exatamente por isso foram considerados subversivos, desativados ou 

reorientados numa das primeiras medidas do golpe militar de 1964.  

O problema da universalização não se resolve a partir da LDB e se estende pelo 

Regime Militar. Além disso, conforme assinala Aranha (2006), os educadores verificaram que 

entre 1967 e 1971 a alta seletividade do sistema não era produzida pelas altas taxas de 

reprovação que giravam em torno de 64% já que sabiam que a maioria das crianças 

abandonava a escola antes das provas finais.  

Perceberam que as dificuldades da permanência das crianças na escola estavam 

ligadas principalmente aos currículos inadequados, aos professores mal qualificados, à falta 

de equipamentos, a infra-estrutura deficiente, a falta de transporte escolar, a necessidade de 

trabalho para sustento da família, a falta de vestimentas, de cadernos, de livros, de lápis, de 

uma má alimentação, dentre outros.  

Entenderam, dessa forma, que a seletividade evidenciada na evasão escolar atingia 

diretamente os filhos da classe baixa já que direta e indiretamente a seleção feita pela escola 

privilegiava quase sempre os filhos da classe média e alta porquanto se constatava que eram 

eles que ascendiam verticalmente na pirâmide educacional.  

Nesse sentido, podemos concluir que a Lei 4.024 não consegue corrigir de 

maneira efetiva as distorções evidentes que marcaram as décadas anteriores. Apenas carregou 

mais uma proposta de educação que, conforme salienta Lima (1973), pretendeu ser futurista 

dentro de uma realização politicamente colonial. Na verdade a sua contribuição para a história 

da educação do país é de ser lembrada como a lei que consolidou a idéia de “educação como 

mercadoria, atrelando-a a lógica do mercado” (ROCHA & DEITOS, 2004: 138). 

 

1.2. A educação no contexto da ditadura militar 

 

O golpe militar implantado no Brasil em 31 de março de 1964, como mostramos, 

origina-se nos anseios da burguesia nacional em aliança com o capital internacional. Portanto, 

do ponto de vista histórico ele deve ser tratado como uma etapa do “desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, que ocorre sob a égide dos monopólios e que expressa, sobretudo, os 

interesses dos conglomerados internacionais”  (GERMANO, 2000: 21). Contribui com o 

crescimento das forças produtivas do país, porém o faz alicerçado num perverso modelo de 

desenvolvimento capitalista que alinha desenvolvimento com concentração de renda. 
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Os militares das três forças - general Costa e Silva, almirante Rademaker e 

brigadeiro Correia de Mello - compõem uma Junta Militar que se autodenomina Supremo 

Comando Revolucionário e assumem o poder. O fazem em nome da ordem e da segurança 

nacional, do combate a corrupção e da pregação anticomunista ancorada na guerra fria 

existente entre a então União das Repúblicas Soviéticas e os Estados Unidos da América na 

luta pela hegemonia mundial.  

Por sua natureza extemporânea, do ponto de vista de forma de governo, os 

militares não tinham um programa previamente estabelecido e por isso, de acordo com 

Germano (2000) o Regime foi caracterizado como uma “ditadura sem hegemonia”, ou seja,  

 
é um braço do Estado (e não uma classe) – as Forças Armadas – que conduz o 

processo de renovação burguesa. Por outro lado, trata-se de grupos que têm a função 

de “domínio” e não de “direção”, o que se traduz, portanto, num regime político em 

que a função de “domínio” (coerção-repressão) se sobrepõe enormemente à função 

de “direção” (cultural-intelectual) ou de hegemonia (GERMANO, 2000: 102). 

 

De pronto ela mostra suas garras apresentando seu elevado grau de autoritarismo e 

violência através da edição do Ato Institucional nº 1 (AI-1)
15

 onde evoca para si poderes 

constituintes. O AI-1 lança as bases dos inquéritos policiais militares que visam apurar 

responsabilidades pela prática de crime contra o Estado ou o seu patrimônio e a ordem 

política e social ou de atos de guerrilha. Aniquila, dessa forma, com as atividades sindicais, 

políticas e estudantis, cerceando, perseguindo e prendendo seus líderes e impondo a política 

do povo ideologicamente ordeiro.  

Sem o menor constrangimento, para estabelecer a aparência de uma democracia 

representativa, mantém aberto o congresso embora mutilado e o judiciário funcionando ainda 

que como um apêndice do executivo. Afinal de contas o Regime necessita de  

 

um mínimo de consenso, de legitimação, ainda que estes sejam obtidos pela via do 

„transformismo‟ – molecular ou de grupo – através da cooptação ou assimilação, 

pelo bloco no poder, de frações rivais das próprias classes dominantes e mesmo de 

setores das classes subalternas, decapitando assim as massas populares (IBDEM: 

102). 

                                                 
15

“No preâmbulo do aludido Ato Institucional pode-se ler que: „A revolução vitoriosa necessita de se 

institucionalizar (...). Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo (...). Destituído pela 

revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir -lhe os 

poderes ou instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercíc io do Poder no exclusivo interesse do País‟. 

Explicita ainda o referido texto que: „Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo 

revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, apenas, na parte relativa 

aos poderes do Presidente da República (...). Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se acha investida 

a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente, manter o Congresso Nacional, com as reservas relativas aos seus 

poderes constantes do presente Ato Institucional. (...) Finalmente, esboçava a primeira versão do que seria o 

mecanismo de transferência do Poder Executivo: um Colégio Eleitoral encarregado de eleger indiretamente o 

Presidente da República, constituído de 326 deputados federais e 62 senadores” (GERMANO, 2000: 56-58). 
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É esse Congresso Nacional, depurado pelas cassações e pressões de toda a 

natureza que se responsabiliza pela eleição do novo Presidente da República, conforme 

previsto no AI-1. O colégio eleitoral então apenas endossa em 15 de abril de 1964, o nome do 

General Castelo Branco escolhido pelo alto comando das Forças Armadas. 

 Dessa forma, os propósitos revolucionários nunca ficaram claros. Há rumores 

que a intenção dos militares golpistas era de arrumar a casa e voltar para os quartéis. 

Conforme ressalta o autor a intenção de Castelo Branco na presidência não era implantar uma 

ditadura, mas salvar a ordem constitucional democrática do comunismo e da demagogia 

populista.  

Entretanto, a resistência de uma parte do congresso e de partidos políticos; a 

insatisfação popular com o modelo econômico e político; os fracassos eleitorais governistas 

forneceram motivo para que a chamada “linha dura” militar, que tomava gosto pelo poder, 

reagisse em função de uma pseudo-segurança nacional, pela perpetuação do regime. Reforça a 

nossa consideração o que escreve Fábio Konder Comparato (1981): “A idolatria do poder e da 

potência é uma constante na ideologia da segurança nacional. Essa ideologia designa um 

inimigo comum a combater que são as forças subversivas lideradas pelo partido comunista” 

(COMPARATO, 1981: 52). 

Como organizar politicamente o país era uma tarefa árdua, não menos difícil era 

arrumá-lo economicamente já que os preços dos produtos estavam reprimidos, o que 

dificultava o equilíbrio da balança comercial. Corrigindo-se esse fator, prejudicava-se o 

combate à inflação.  

Por outro lado, paradoxalmente, o aumento da carga tributária inibia o 

crescimento real da economia. Essas medidas conflituosas acabaram integrando o plano 

econômico emergencial denominado Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) e 

que deu origem ao famigerado milagre econômico. De acordo com Rocha e Deitos (2004), o 

programa 

 
traçava os pontos principais da nova estratégia político-econômica; apontava os 

instrumentos de combate à inflação no campo monetário, fiscal e salarial; os 

mecanismos de incentivo às exportações e de correção dos desequilíbrios no balanço 

de pagamentos; os instrumentos de estímulo à poupança no mercado de capitais, 

com o princípio da correção monetária; e as concepções para solucionar o problema 

da habitação popular, com o conseqüente aumento da atividade da construção civil 

(ROCHA & DEITOS, 2004: 134). 
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O milagre econômico também se sustentava nos empréstimos internacionais que 

estavam sobrando nos países capitalistas centrais e que, com promessas de juros baixos, eram 

facilmente acessados pelos países periféricos, dentre eles o Brasil.  

Assim, esses recursos passam rapidamente a dominar uma grande fatia do 

mercado brasileiro até a crise do petróleo eclodir em 1970. A partir daí, os países ricos são 

tomados pela crise fiscal e os recursos fartos são estancados. A escassez de recursos cria 

sérias restrições para a maioria das pequenas empresas nacionais que, impossibilitadas de 

competir, fecham as portas ou simplesmente vão à falência.  

Dessa forma, o PAEG pela sua superficialidade e improvisação
16

, não conseguiu 

realizar na prática a estabilização econômica, não desenvolveu o país economicamente e não 

propiciou a prometida reforma democrática, baluarte do golpe militar. O que fez foi prejudicar 

a indústria nacional pela concessão de privilégios aos investidores estrangeiros, 

principalmente os de origem norte-americana.  

Nesse contexto de agravamento da crise econômica, o general Costa e Silva 

assume o segundo mandato dos governos militares vendo os problemas sociais se agravarem 

no país, refletidos diretamente na imensa pressão pela reforma agrária e na perda do otimismo 

nacional. Esses fatores começam a suscitar uma forte oposição ao regime militar.  

As ruas começam a ser tomadas pela população para passeatas de protesto; nas 

missas os sermões são de apoio a resistência; todo o país começa a se mobilizar. A UNE, mais 

organizada, em articulação com outras entidades de classe, toma frente em oposição à 

ditadura.  

O agravamento da crise tem reflexões no congresso que toma posição de 

enfrentamento ao regime. Era o motivo que faltava para a linha dura do exército tomar as 

rédeas da situação e forçar o seu endurecimento. 

O governo dissolve o congresso por meio da edição do Ato Institucional nº 5 (AI-

5), subverte a constituição para governar soberanamente e inicia uma famigerada caça aos  

declarados opositores do regime.  

O AI-5 institui o bipartidarismo – a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), 

partido do governo e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a oposição - a doutrina de 

segurança nacional que aniquila as liberdades, ataca e suprime os direitos civis e políticos. 

“Uma onda repressiva de censura cerceia, de vez, a liberdade de expressão, controlando 

                                                 
16

 “O PAEG, feito às pressas e seguindo as orientações norte-americanas, que representavam grande parte dos 

investimentos estrangeiros no país, não foi perfeito (como os militares pretendiam) e, a todo instante, precisava 

de „retoques‟, exatamente porque significava uma constante correção de rumos, afirmando e denunciando as 

contradições na economia Castelista” (ROCHA & DEITOS, 2004: 134). 
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política e ideologicamente escolas e universidades e proíbe, principalmente, o direito de 

representação estudantil” (ROCHA et DEITOS, 2004: 143). Corrobora com o tema Aranha 

(2006) especificando que a doutrina de segurança nacional justificava todo tipo de repressão, 

até prisão, tortura, exílio e assassinato levando a clandestinidade os grupos que até então se 

faziam ouvir: operários, camponeses e estudantes. 

Os problemas advindos da derrocada do milagre econômico face aos ajustes na 

economia mundial refletiram de forma contundente no terceiro governo militar, o do general 

Garrastazu Médici que, para manter o crescimento industrial, produz um arrocho salarial 

jamais visto. Para realizá-lo utiliza-se de seu expediente autoritário servindo-se da nova 

legislação salarial e trabalhista que havia sido aprovada em 1965, logo após o golpe. Essa fase 

é conhecida como a da “industrialização excludente” porque “garante o desenvolvimento, mas 

com distorções, devido ao arrocho salarial e à perversa concentração de renda” (ARANHA, 

2006: 196). 

Foi uma fase difícil para os trabalhadores brasileiros. Muitos tiveram que realizar 

jornada dupla, fazer horas extras para sobreviverem. Foi uma gestão marcada pela entrada do 

Brasil na lista dos países recordistas mundiais em acidentes de trabalho porque, conforme 

apontam Rocha et Deitos (2004), 60% dos operários brasileiros trabalhavam 50 horas 

semanais, ao passo que 24% deles ultrapassaram esse limite, atingindo a marca de 60 horas de 

trabalho. O acúmulo do cansaço e do esgotamento físico fez cair a qualidade de vida do 

trabalhador brasileiro, que já não era das melhores. 

Com a ampliação da jornada de trabalho os trabalhadores se tornam cada vez mais 

alienados porquanto não lhes sobram mais tempo para as suas reivindicações, para as greves e 

mobilizações políticas. Daí resulta a perda de seu poder de compra e a conseqüente 

deterioração de sua qualidade de vida. 

A partir de 1978, no governo do general Ernesto Geisel, já em função do desgaste 

do regime, ouvem-se os primeiros rumores vindos da caserna da possibilidade de se fazer a 

abertura política.  

Essa posição provoca uma cisma entre a linha dura, avalista do continuísmo e 

representada pelo ministro do exército general Silvio Frota e os moderados, adeptos da 

liberalização e representados na figura do comandante das forças armadas, no caso, o próprio 

presidente da república.   

Geisel vence a queda de braço com Frota, afasta-o do comando, impossibilitando-

o de ser candidato e apresenta o seu sucessor, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, 

provendo-lhe a missão de fazer a abertura política de forma lenta e gradual.  



66 

 

No governo Figueiredo, os movimentos populares mais diversos que eclodem da 

sociedade civil organizada começam a pressionar pelo retorno ao estado de direito. É 

aprovada então a anistia política. A partir da década de 80 exilados políticos anistiados 

começam a retornar ao Brasil. A pressão culmina com o denominado “Movimento pelas 

Diretas, Já” que enchem as praças do país.  

Em 1995, encerra-se o período da ditadura envergonhada instituída pelo golpe 

militar de 1964 com a eleição indireta do civil Tancredo de Almeida Neves dando início à 

Nova República. 

No campo educacional os reflexos da ditadura são desastrosos. A política 

educacional é o reflexo da organização formalizada do controle social e político e por isso é 

colocada a serviço dos interesses econômicos que pleiteiam a sua reformulação. Isso pode ser 

verificado por meio dos “pronunciamentos oficiais, nos planos e leis educacionais e na 

própria atuação do governo militar” (FREITAG, 1984: 77).  

A atuação já se mostra clara no governo Castelo Branco e, em nome do 

estabelecimento da ordem e da tranqüilidade, promove impositivamente em 1964, o controle 

disciplinar de estudantes e operários. Esse controle é feito por meio da Lei 4.464, conhecida 

como Lei Suplicy de Lacerda
17

, que  

 
coloca a UNE e as Uniões Estaduais de Estudantes (UEEs) na ilegalidade e cria 

novos órgãos de representação estudantil atrelados às autoridades governamentais. 

Com isso, o Governo visava descaracterizar ou mesmo aniquilar a tradicional 

capacidade de luta do movimento estudantil organizado, tentando coibir o potencial 

crítico e contestatório dos estudantes (GERMANO, 2000: 114). 

 

 Também é nesse período que se institucionaliza o “salário-educação”, por meio 

da Lei 4.440 que fixa a arrecadação de dois por cento do salário mínimo da região a ser pago 

pelas empresas à Previdência Social em relação a seu número de empregados e que deve ser 

aplicado ao fomento do ensino fundamental nas unidades da Federação menos privilegiadas. 

 O agravamento dos problemas econômicos se estende ao governo Costa e Silva e 

provoca o êxodo rural inchando as grandes cidades. Estas, impossibilitadas de suprir as 

necessidades prementes das pessoas como educação, saúde, moradia e emprego, vêem seus 

problemas sociais se agravarem.  

A demanda por escola pública aumenta proporcional ao analfabetismo como 

também a pressão contra o modelo que defendia os interesses da educação privada, sustentado 

                                                 
17

 Segundo Rocha e Deitos (2004), isso se deve ao fato da referida lei ter sido concebida p elo Sr. Flávio Suplicy 

de Lacerda, um eminente intelectual oriundo da universidade Federal do Paraná , quando na época ocupava o 

Ministério da Educação e Cultura. 
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no acordo de cooperação técnica e financeira MEC-USAID
18

 estabelecido no governo de 

Castelo Branco. Sob os auspícios desse acordo, são criados os Ginásios Orientados para o  

Trabalho (GOTs) com a função específica de ministrar a formação profissional para o 

mercado. 

Para atacar o problema do analfabetismo que denegria a imagem do país no 

exterior o governo Costa e Silva cria inicialmente o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) através da Lei 5.370/67 que, no entanto, teve suas atividades regularmente 

iniciadas apenas em setembro de 1970. Segundo Aranha (2006), nessa época o analfabetismo 

batia a casa de 33% para pessoas acima dos 15 anos de idade. Em 1972, em virtude do 

programa, cai para 28,51%.  

Entretanto, estudos mostram que o rendimento do programa ficou aquém do 

previsto seja pelo elevado número de inscritos ou pelo seu não atendimento da formação da 

capacidade mínima de leitura dos alfabetizados que na verdade permanecem como 

analfabetos funcionais. Conforme ressalta Gadotti (2000), o Mobral 

 
não teve qualquer influência na taxa de decrescimento do analfabetismo no Brasil. 

Na década de 50, sem o Mobral, tivemos uma taxa de decrescimento do 

analfabetismo de 11%. Na década de 60 a taxa de decrescimento foi de 6% sem a 

ajuda do Mobral. Na década de 70 a taxa de decrescimento, com todas as volumosas 

verbas consumidas pelo Mobral, foi de apenas 7%. Se considerarmos que foi na 

década de 50 e na década de 70 que mais cresceu o ensino básico, é preciso, sem 

dúvida, atribuir a essa expansão a diminuição do analfabetismo e não ao Mobral 

(GADOTTI, 2000: 154). 

 

Portanto, sob o ponto de vista do Regime, o Mobral foi um movimento de 

alfabetização que se contrapôs à ideologia da educação popular idealizada por Paulo Freire e 

que acabou lhe custando a perseguição política refletida nos seus 16 anos de exílio.  

Quanto ao problema da demanda acelerada, o governo propõe a reforma 

universitária e também a reforma do ensino de 1º e 2º graus, ambas alinhadas à Teoria do 

Capital Humano
19

 ou, em outras palavras, ao economicismo educativo.  

A Reforma Universitária expressa pela Lei 5.540/68 especifica uma nova forma 

de organização e de administração dos cursos de graduação e, a Reforma do Ens ino Básico, 

                                                 
18

 Acordo de assistência técnica e cooperação financeira para a implantação da reforma da educação, celebrados 

entre o Ministério da Educação e a United States Agency International for Development. De acordo com Aranha 

(2006) ela se assentou em três pilares: educação e desenvolvimento – formação de profissionais para atender às 

necessidades urgentes de mão-de-obra especializada num mercado em expansão; educação e segurança – 

formação do cidadão consciente. Daí as disciplinas sobre civismo e problemas brasileiros; educação e 

comunidade – estabelecer a relação entre escola e comunidade, criando conselhos de empresários e mestres. 
19

 Teoria desenvolvida por economistas ligados à Escola de Chicago, sobretudo por Theodore Schultz, autor do 

livro “O valor econômico da educação” onde ele defende que as escolas podem ser consideradas empresas 

especializadas em produzir instrução (ARANHA, 2006). 
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conhecida como Lei 5.692/71, destaca a qualificação para o trabalho com a integração do 

ensino técnico profissionalizante ao ensino de 1º e 2º graus.  

A referida lei amplia a obrigatoriedade escolar de quatro para oito anos, aglutina o 

primário com o ginásio, reforma os currículos e suprime os exames de admissão, responsáveis 

pela seletividade. Para as pessoas que não concluíram os estudos regulares é oportunizado 

através do Decreto-lei 71.737 o ensino supletivo.  

Nas alterações curriculares, além de EMC, são criadas novas disciplinas como 

Educação Física, Educação Artística, Programa de Saúde e Estudo Religioso. Fundem-se 

História e Geografia que se transformam em Estudos Sociais. Extinguem-se outras como a 

Sociologia e a Filosofia. Na verdade, conforme assinala Rocha e Deitos (2004), as referidas 

leis seguiram “um caminho complexo, vindo sempre ao encontro dos interesses do capital e 

aos interesses econômicos que ainda se perpetuam na política brasileira” (ROCHA et 

DEITOS, 2004: 142). 

O teor ideológico capitalista embutido no cerne dessas reformas provoca uma 

grande resistência por parte do movimento estudantil e de outros movimentos, 

especificamente o movimento operário paulista em favor do processo de democratização e de 

reformas de base, dentre elas a que defendia a expansão do ensino superior.  

Essas reivindicações terminam por ocasionar o endurecimento do Regime que em 

fevereiro de 1968, através do Decreto lei 228, restringe ainda mais a participação estudantil 

com a extensão da proibição da existência de suas entidades também ao nível dos Estados. 

“Estudante é para estudar; trabalhador para trabalhar” (Aranha, 2006: 211).  

A dureza da lei é tanta que se os estudantes são pegos fazendo qualquer tipo de 

reunião são julgados e condenados sumariamente. Essa rigidez acaba levando o movimento à 

clandestinidade, atenua a resistência ao regime e orienta definitivamente o Estado em função 

dos grupos econômicos imperialistas. 

Nas escolas do grau médio o controle vem através da transformação dos grêmios 

estudantis em centros cívicos. Estes centros, sob a batuta do professor da disciplina de 

Educação Moral e Cívica (EMC) - “uma excrescência da ditadura (IBDEM: 211)” – que além 

de ser da confiança do diretor não podia ter passagem pelo Deops
20

, incentivavam os alunos a 

fiscalizar o cumprimento da proposta curricular do governo e a denunciar os professores 

considerados subversivos e contrários ao Regime. Um incentivo despudorado à censura e à 

delação que prejudicou enormemente a vida cultural e o ensino no país.  

                                                 
20

 “Departamento Estadual de Ordem Política e Social. Este organismo controlava a participação das pessoas em 

movimentos de protesto, fichando como comunistas as consideradas subversivas” (ARANHA, 2006: 211).  
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No grau superior as coisas não foram diferentes. Nas Universidades, com a 

mesma motivação de controle externo, a disciplina criada recebe o nome de Organização 

Social e Política Brasileira (OSPB) e as organizações estudantis ficam restritas ao âmbito dos 

Diretórios Acadêmicos vinculados aos respectivos cursos inviabilizando a representação a 

nível nacional. 

Para resolver o problema dos excedentes e dar fôlego ao sistema particular, o 

governo cria o vestibular classificatório. O critério para o acesso não é mais a nota de 

aprovação, “sendo aceito apenas o número de candidatos condizente com as vagas 

disponíveis, mediante classificação” (ARANHA, 2006: 315).  

A realidade imposta pela necessidade da classificação culminou na expansão da 

rede particular de ensino, principalmente na figura dos cursinhos pré-vestibulares e dos cursos 

de graduação e pós-graduação do ensino superior. 

Para impor à escola, as metas do setor empresarial, o regime opta pela 

implantação da tendência pedagógica tecnicista, baseada na “racionalização tecnológica” que 

economizava tempo, esforços e custos. Em outras palavras, para se ajustar ao capitalismo 

internacional “seria preciso tratar a educação como capital humano. Investir em educação 

significaria possibilitar o crescimento econômico” (IBDEM: 315). 

A tendência tecnicista em educação ocupa o rol dos paradigmas conservadores 

que tem como função precípua reproduzir o conhecimento e, por isso, está fadada à repetição 

e a visão mecanicista do processo de ensino e da aprendizagem. É alicerçada no pensamento 

newtoniano-cartesiano que modela a chamada “escola tradicional” que domina os últimos 

quinhentos anos da nossa história da educação. 

A escola tradicional é o lugar onde a educação se realiza por excelência. 

Caracteriza-se por uma abordagem pedagógica que valoriza o ensino humanístico e a cultura 

geral pelo contato dos alunos com as grandes realizações da humanidade. O compromisso 

social da escola é reproduzir a cultura pela preparação intelectual e moral dos alunos 

utilizando-se, para isso, de um ambiente físico austero, conservador e cerimonioso. Uma 

concordância significativa com os ideais impostos pelo Regime Ditatorial.  

Nesse sentido ela usa e abusa de uma disciplina rígida e funciona como “local de 

apropriação do conhecimento, por meio da transmissão de conteúdos e confrontação com 

modelos e demonstrações” (SILVA, 1986: 86). A aquisição dos conteúdos escolares é feito 

por meio da memorização cabendo ao aluno aprendê-los pelo próprio esforço e perseverança.  

Todos são tratados de forma homogênea como se tivessem o mesmo nível de 

operação mental, pelo uso de uma comunicação oral unidirecional – só a palavra do professor 
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exprime a verdade do conhecimento – e via prática educativa alicerçada em exercícios 

repetitivos e disciplinadores do pensamento. Não há a preocupação de fazer o aluno entender 

em que contexto os conhecimentos foram produzidos e, muito menos, de tomá-los como 

relativos. Daí, dá-se a consciência progressivamente dissociada, que faz com que os saberes 

sejam entendidos em seu sentido isolado, dissociado das coisas humanas.  

Tantos preceitos rígidos “favorecem à submissão dos alunos e, consequentemente, 

a perda de autonomia, no processo ensino-aprendizagem” (OLIVEIRA, 2006: 105).  

Paulo Freire (2005) denomina a tendência tradicional de “bancária” porquanto ela 

se preocupa estritamente em depositar, transferir e transmitir valores e conhecimentos. 

Segundo ele, na educação bancária são os educadores que educam, que sabem, que pensam, 

que falam, que disciplinam e que optam e prescrevem sua opção de ensino. “A escola, nesse 

sentido, tem a função política de transmitir os valores e conhecimentos da sociedade, 

reproduzindo a sua estrutura socioeconômica e política adequando o educando ao contexto 

social instituído” (OLIVEIRA, 2006: 105). 

Em consonância com os aportes teóricos da concepção tradicional, mas, com 

centralidade nos aspectos objetivos e operacionais do trabalho pedagógico, os pressupostos 

teóricos básicos da tendência tecnicista em educação – tendência derivada da concepção 

positivista
21

 de ser humano - visam a obter a mudança de comportamento dos alunos via 

treinamento e desenvolvimento de suas habilidades de forma a ajustá-los ao funcionamento 

das empresas produtivas exatamente como defendido pelo Regime Militar.  

Para isso privilegia os métodos e técnicas de ensino, o uso dos recursos da 

tecnologia educacional, ou seja, a organização racional dos meios, vinculados às técnicas 

behavioristas de condicionamento. Nesse sentido, estímulo e reforço - o treino - é a base da 

aprendizagem do aluno.  

Sobre o treino especificamente, Luckesi (1996) afirma que é ele o principal 

responsável pela transferência da aprendizagem no modelo tecnicista. “É indispensável a 

retenção, a fim de que o aluno possa responder às situações novas de forma semelhante às 

respostas dadas em situações anteriores” (LUCKESI, 1996: 57).  

Ao enfatizar a resposta certa pune o erro com rigorosidade levando os alunos a 

restringirem suas perguntas apenas ao conteúdo exposto pelo professor que tem o 

compromisso de apenas pensar a matéria e cumprir o programa. Prioriza as disciplinas 

                                                 
21

 “Ser humano como indivíduo capaz de conhecer o real mediante uma metodologia experimental. Homens e 

mulheres regidos pelas leis da natureza e pelas leis formais da ciência. A natureza humana é compreendida pela 

racionalidade técnica” (OLIVEIRA, 2006: 109). 
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teóricas, as aulas expositivas em detrimento das práticas gerando uma distorção na formação 

acadêmica. Uma abordagem comportamentalista que exige dos alunos respostas prontas e 

acabadas tornando-os condicionados e acríticos. 

Dessa forma, é por meio do planejamento e do controle que os responsáveis pelo 

processo asseguram a sua produtividade. “Dentro desse sistema, alunos e professores tendem 

a tornar-se verdadeiros cúmplices de uma formação em série, totalmente planejada” 

(GADOTTI, 2000: 154).  

Faz-se mister ressaltar que o planejamento das atividades foi o grande destaque da 

escola tecnicista. As práticas organizativas no trabalho pedagógico propiciaram um 

movimento qualitativo no processo educativo. A crítica que se faz a ele é que foi proposto 

como instrumento de controle do trabalho intraescolar.  

Quando a ciência separou corpo e mente, transferiu para a educação e, 

consequentemente para o ensino, a concepção pedagógica da fragmentação. Essa 

fragmentação fez com que os professores supervalorizassem o seu campo de conhecimento, 

iluminando-o como objeto de estudo, em detrimento dos demais.  

A partir de então, a ênfase na prática educativa se sustenta na razão técnica, na 

submissão da técnica pela técnica onde os manuais que organizam o processo ensino-

aprendizagem são imprescindíveis.  

Dias e Abreu (2006), corroboram com o assunto observando que na elaboração 

dos materiais didáticos os professores levam em consideração apenas os interesses e 

concepções incorporadas pelo seu grupo disciplinar, desprezando outros discursos 

curriculares.  

Silva (1992) amplia a consideração para além da escola ao afirmar que,  

 

nesse processo de tradição seletiva, as relações assimétricas entre classes e grupos 

conflitantes atuam para valorizar um determinado tipo de conhecimento e 

desvalorizar o de outros, para incluir as tradições culturais dos grupos e classes 

dominantes entre os tipos de conhecimento dignos e válidos de serem transmitidos, e 

para excluir as tradições culturais de classes e grupos subordinados (SILVA, 1992: 

28).  

 

Este é um fator desagregador, leva à competição e dificulta as ações integradoras 

e interdisciplinares. 

Assinala, ainda, Moacir Gadotti (2000), que com o tecnicismo, “a autoridade do 

sistema torna-se onipresente e difusa, freando o élan e a criatividade. O que predomina é a 

razão técnica. Por isso diz-se que o sistema é tecnicista. A razão técnica adormece o 

entusiasmo e a espontaneidade” (IBDEM, 155). Nesse sentido conclui que qualquer problema 
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educacional precisa ser equacionado e resolvido tecnicamente, administrativamente e não 

pedagogicamente. 

Dentro desse enfoque que realça o “saber fazer” e não o “saber ser”, a escola 

tecnicista priva-se pela regulação do comportamento humano concebendo à educação escolar 

apenas a função de “organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e 

conhecimentos específicos, úteis e necessários para que o indivíduo se integre na máquina do 

sistema social global” (MIZUKAMI, 1986: 28-29). 

Como considera a criança em formação intelectual um adulto pronto e acabado a 

pedagogia tecnicista precisa de professores tradicionais que se responsabilizam apenas pela 

transmissão e reprodução do conhecimento. Dessa forma eles trabalham numa perspectiva 

que desconsidera os conhecimentos anteriores, o contexto das crianças. Elas são tratadas 

como tabula rasa, como se fossem ignorantes, com baixo status e poucos direitos. “E 

amalgamados aos conhecimentos, estão os preconceitos, as imagens familiares, a certeza das 

primeiras idéias” (LOPES, 1999: 128). Conforme a força dos enquadramentos, o 

conhecimento é considerado num contexto em que o professor tem o controle ou vigilância 

máxima, não sendo visto como um direito a ser alcançado pelo aluno, mas qualquer coisa de 

sagrado, que tem de ser ganho ou merecido. 

Destarte, por ter suas raízes na escola tradicional, também no tecnicismo o 

professor é o centro do processo de ensino; detém toda a informação e conhecimento e, para a 

sua transmissão, utiliza métodos que praticam a certeza e a resposta única em detrimento da 

dúvida.  

O conceito de disciplina é tomado na perspectiva do bom comportamento, que, 

em geral, é sinônimo de imobilismo, ordem, passividade. A obediência, neste paradigma, é o 

valor maior. Qualquer movimento dos alunos no espaço escolar, fora dos muros da sala de 

aula, é visto com cautela pela estrutura organizacional da escola. O ideal é vê -los quietos e 

sós, sua capacidade de pensar
22

 fica em segundo plano.  

São preceitos pedagógicos ideais para a formação de indivíduos que devem se 

conformar a um regime ditatorial que tem pretensões de se perpetuar no poder. 

Já nessa época, em contraposição a esses preceitos, ao falar sobre o perigo de se 

colocar a faculdade de pensar em segundo plano, Hannah Arendt (1993) assim se expressava: 

 

                                                 
22

 “Devido às mudanças que vêm sendo feitas na base técnica e organizacional do processo produtivo, a 

intervenção na subjetividade, na consciência, na conduta, no disciplinamento do indivíduo, é considerada 

estrategicamente fundamental. Donde se percebe que, a capacidade para pensar, antes referida, se estabelece 

regulada de perto pelas necessidades do capital” (PALANGANA, 1997: 182).  



73 

 

Infelizmente, e ao contrário do que geralmente se supõe quanto à proverbial torre de 

marfim dos pensadores, nenhuma outra capacidade humana é tão vulnerável; de fato, 

numa tirania, é muito mais fácil agir do que pensar. Com experiência vívida, sempre 

se supôs, talvez erradamente, que a atividade de pensar fosse privilégio de poucos. 

Talvez não seja presunçoso demais acreditar que estes poucos são ainda mais 

reduzidos em nosso tempo – o que pode ser irrelevante, ou relevância limitada para 

o futuro do mundo, mas não é irrelevante para o futuro do homem. Pois, se nenhum 

outro critério senão a experiência de se estar ativo, nenhum outro gabarito senão a 

medida de pura atividade fosse aplicado às várias atividades compreendidas pela vita 

activa, bem poderia ser que a atividade de pensar levasse a palma a todas as demais. 

Quem quer que tenha alguma experiência neste particular sabe o quanto eram 

verdadeiras as palavras de Catão: „Nunca ele está mais ativo do que quando nada 

faz, nunca está menos só que quando a sós consigo mesmo‟. (ARENDT, 1993: 338) 
 

 Assim, de acordo com Lopes (1999), no modelo tecnicista os professores 

trabalham com regras e valores já previamente estabelecidos pelos acadêmicos especialistas e 

pesquisadores da área e que determinam a seleção de conteúdos da matéria a ser ensinada. 

“Os estudantes são iniciados numa tradição competitiva, que gera violência, que não observa 

“o entendimento do significado da própria competição” (CROCHIK, 1996: 99) e, suas 

atitudes, aproximam-se da passividade e da resignação – um prelúdio ao desencantamento” 

(LOPES, 1999: 169). 

Por isso sua ação pedagógica docente é determinista e racionalista e busca apenas 

a “performance”. Isso significa enfatizar a repetição, as cópias, os exercícios mecânicos e a 

premiação que é oferecida no momento da avaliação. É uma ação centrada no tempo do 

professor, que carrega muitas informações a transmitir aos alunos dispostos a ouvirem, 

exercitarem e reproduzirem aquilo que ouviram.  

Como se perpetua numa rotina que concentra um grande número de aulas não lhe 

sobra tempo para utilizar uma boa biblioteca, pesquisar ou exercitar sua capacidade intelectual 

e criativa. 

Nesses termos, para tornar sua prática mais eficiente, para provocar a assimilação 

e a repetição, usa e abusa dos chamados “objetivos instrucionais” embutidos nos métodos da 

“instrução programada”, no sistema modular de ensino e nos recursos audiovisuais que 

facilitam a reprodução fiel do conteúdo.  

Assim, o professor é o “administrador e executor do planejamento, o meio de 

previsão das ações a serem executadas e um dos meios necessários para se atingir os 

objetivos” (LIBÂNEO, 1991: 68). É um 

 
técnico que, assessorado por outros técnicos e intermediado por recursos técnicos, 

transmite um conhecimento técnico e objetivo. (...) Exige-se dele o planejamento e a 

organização racional do trabalho pedagógico, a operacionalização dos objetivos, o 

parcelamento do trabalho com a devida especialização das funções e a 
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burocratização. Tudo para alcançar mais eficiência e produtividade (ARANHA, 

2006: 317). 

 

A avaliação na abordagem tecnicista é elaborada com vistas no produto e não no 

processo. A preocupação é saber se o aluno alcançou os objetivos propostos e para isso 

referencia-se na sua condição memorística o que acaba ocasionando um alto índice de 

reprovação. Nesse sentido ressalta-se a informação, a palavra e não o conhecimento e a 

formação do espírito crítico.  

É uma concepção embasada nas relações de poder que estão presentes na 

organização escolar. Embora o poder do castigo físico tenha sido legalmente abolido das 

escolas, a “violência persiste como realidade, pois os professores exercem ações autoritárias 

que se estendem desde o castigo físico mesmo até formas mais sutis e „modernas‟, como o 

uso da avaliação para oprimir o alunado” (OLIVEIRA, 1994: 130). Ela carrega a cultura do 

certo e do errado, normalmente conceitos ligados à verdade do professor e do livro didático. 

Nela o aluno é chamado a desenvolver muito mais o pensamento convergente, do que o 

pensamento divergente, chegando este, em algumas circunstâncias de divergência, até a ser 

punido por normas rígidas emanadas do modelo.  

Em suma, a função da escola nesse modelo tecnocrático abonado pela Ditadura 

Militar era o de preparar os indivíduos para postos de trabalho com vistas a atender aos 

anseios dos novos setores produtivos vinculados ao capitalismo hegemônico internacional.  

Para isso ela precisava de educadores que se posicionassem no cotidiano escolar 

como agentes de controle, defensores dos interesses do Estado e não da população. 

Impositivamente os professores foram levados, consciente ou inconscientemente, a 

reproduzirem a concepção de escola-empresa onde o que interessava realmente era a 

quantidade e a execução rigorosa do planejamento, a disciplina instaurada,  o cumprimento 

dos horários, enfim, a eficácia completa da escola. 

Entretanto, como a escola se constitui num organismo vivo (GRAMSCI, 2001) 

suas contradições internas começam a despertar o aparecimento da defasagem entre o 

planejado e o realizado, entre o teórico e o prático, entre o legal e o real. A rigidez e a 

inflexibilidade imposta pelo modelo facilitam o surgimento de novas alternativas que buscam 

sua inovação.  

Em que pese a crise não ter se restringido apenas ao interior da escola, o certo é 

que ela provocou reações na sociedade civil que pressionou o Estado para a revisão do 

modelo tecnicista.  
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O Estado, representado na figura dos militares ditadores, já não dispunha de 

condições morais e políticas para impor uma nova política educacional – “perdeu o apoio de 

estudantes e professores” (GADOTTI, 2000: 156). Sua fraqueza facilitou o debate em torno 

das propostas progressistas que já vinham sendo discutidas na sociedade civil como 

alternativas para se contrapor ao tradicionalismo estendido na figura do modelo tecnocrata. 

São estas tendências que abordaremos a seguir. 

  

1.3. Caracterização de uma educação contrária aos ideais da racionalidade instrumental 

defendida pela Ditadura Militar 

 

Iniciamos nossa discussão a partir da consideração de que o conhecimento, por ser 

uma produção humana, é dinâmico e relativo. Por isso podemos dizer que o homem é um ser 

em movimento e que todas as descobertas humanas são provisórias. 

 Para que essas descobertas se efetivem como conhecimento é preciso que se 

eduque e isso depende do questionamento, da indagação e, portanto, da dúvida. Dessa forma, 

o conhecimento é caracterizado como um processo histórico e sempre inacabado. O que vale 

hoje pode não valer amanhã, porque novas descobertas e análises já superaram as anteriores.  

Isso significa admitirmos que  

 
a não-superação da autoridade educacional, mas só sua negação; a ênfase em 

conteúdos exatos e lógicos sem maior atenção para a imaginação; a transmissão de 

informações que devem ser substituídas rapidamente pelas mais atuais dificultam 

qualquer possibilidade de formação de um indivíduo que, ao poder perceber as 

contradições da realidade, possa resistir à adaptação heterônoma. (CROCHIK, 

1996:98). 

 

Assim, por ser dinâmico, o conhecimento deve estar associado ao pensamento 

divergente que estimula a criatividade e a capacidade de fazê-lo caminhar. Esse tipo de 

pensamento, pela própria raiz da palavra pressupõe a possibilidade de levar o aprendiz a obter 

liberdade para pensar e agir com autonomia. 

Nesse sentido, o conhecimento elaborado na comunidade escolar não pode ser 

neutro, livre de implicações sociais e políticas. Um conhecimento neutro só interessa aos que 

defendem que o processo educativo não seja emancipatório, capaz de instrumentalizar os 

homens para pensar e tomar decisões. Uma formação que tenha este sentido não se sedimenta 

porquanto o homem é um ser axiológico por excelência: nada do que ele faz está liberto de 

valores.  
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É exatamente para atender os interesses humanos que o papel da escola está 

subjugado à razão subjetiva. No entender de Prestes (1994), se esse processo não for colocado 

à consciência ele   

 
mascara-se sob uma pretensa neutralidade que, facilmente, retira da educação seus 

vínculos como reprodutora do modelo social vigente. Se a razão não é mais agente  

de compreensão ética, a escola, ao promover a razão, reproduz esse processo, não 

conseguindo efetuar ruptura. Essa reprodução se dá em toda a organização escolar, 

seja no que se refere a currículos, como os procedimentos internos (PRESTES, 

1994: 97). 

 

Quando definimos produzir um conhecimento que tem essa natureza de se 

contrapor a tendência dominante, reprodutora do modelo social capitalista, dizemos que 

estamos fazendo a opção por uma tendência em educação de cunho popular, emancipador, 

inovador, crítico e progressista.  

Estamos admitindo que o saber a ser produzido não é “burocrático, batizado pelos 

exames, mas testado diariamente pelas suas próprias condições de vida” (GADOTTI, 2000: 

156). Estamos concebendo um saber que pela característica intrínseca da natureza humana 

deve ser o da luta pela liberdade e emancipação dos povos.  

A educação progressista surgiu no debate sobre a concepção socialista da 

educação, consubstanciada na proposta da “escola unitária” que defendia elevar a 

escolaridade dos trabalhadores, articulando-se formação geral e técnica.  

A concepção socialista é recente na literatura educacional brasileira. Surge à 

medida que os educadores, ao visionarem projetos democráticos de educação para a 

sociedade, buscam referencias no campo teórico do chamado socialismo real. Soares (1997) 

ressalta que embora seja controverso falar de uma concepção socialista da educação faz 

algumas considerações que nos ajudam a esclarecer o tema. 

Primeiro, é o fato de ela ser tratada como um campo epistemológico muito vasto e 

heterogêneo. Por ter seu referencial teórico-metodológico fundado no marxismo, adquiriu 

historicamente amplas interpretações tanto no mundo capitalista como no socialismo real não 

se consolidando como uma forma dominante. Marx e Engels, Gramsci e Althusser, mesmo 

antes da crise do socialismo real, fizeram análises distintas sobre a ideologia da escola 

capitalista – assunto que trataremos no próximo capítulo - apresentando soluções divergentes 

para esta escola dentro do campo teórico socialista. 

Segundo, como a concepção surgiu ancorada nos problemas econômicos, sociais, 

políticos e ideológicos do capitalismo numa perspectiva teórica-prática para a sua superação, 
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com a crise do socialismo real
23

 - “o socialismo real vinha sendo objeto da crítica de largos 

setores da esquerda, que não viam nessa experiência paradigmas mais elevados para a crítica 

das complexas democracias do acidente” (SOARES: 1997: 148) -, iniciada nas sociedades do 

leste europeu, ela perde a referência conceitual e o nível de complexidade e polêmica sobre 

ela se aprofunda.  

Entretanto, como já assinalamos, a derrocada do socialismo real não submete 

definitivamente ao ostracismo o marxismo posto que o tema já se encontra consolidado no 

pensamento contemporâneo. Ao contrário, reforça posições contestatórias propositivas que 

procuram desenvolver o marxismo no caminho denominado histórico-crítico. 

O principal interlocutor desse novo caminho foi Gramsci que apresentou 

alternativas para a relação, Estado e sociedade civil, fora da matriz economicista. Ele 

enfatizou a cultura questionando a idéia de que ela estava direta e imediatamente subordinada 

à economia.  

Essa nova visão adentra as organizações escolares numa perspectiva de sua 

transformação ainda que dentro da sociedade capitalista. Mais uma vez, o debate produz 

conclusões díspares sobre os rumos do modelo escolar. Podemos ilustrar como uma dessas 

conclusões divergentes o debate travado entre os defensores da “escola nova” e os chamados 

“reprodutivistas”.  

A escola nova tem origem na filosofia existencialista de Rousseau “centrada na 

existência, na vida, na atividade” (OLIVEIRA, 2006: 106). Foi concebida na intenção de 

contrapor-se à educação idealizada no tratamento da criança como sendo um adulto e ao 

racionalismo da pedagogia tradicional.  

 Segundo Nosella (1986), por ser organizada pelo movimento operário durante a 

Comuna de Paris, surgiu originalmente como opção progressista. Centra-se no 

desenvolvimento das capacidades e potencialidades individuais das crianças, nos seus 

interesses e experiências de vida, considerando que são elas que estão em formação e, 

portanto, os sujeitos do conhecimento. Por isso tem um discurso que está em sintonia com as 

                                                 
23

 “O „socialismo real‟, antes mesmo da débâcle do final dos anos 80, vinha evidenciando uma profunda crise, 

manifesta nos planos político, econômico e cultural. No plano político, a limitação da iniciativa popular e do 

pluralismo, desde a ascensão de Stalin, inviabilizou a constituição de uma sociedade civil atuante, reforçando a 

incompatibilidade entre socialismo e democracia. (...) No plano econômico, a ausência de democracia impediu a 

inovação e o desenvolvimento de associações de trabalhadores e o intercâmbio entre trabalhadores qualificados e 

pesquisadores científicos. Essa tendência, aliada ao esforço econômico gigantesco, imposto pela corrida 

armamentista e por toda a estratégia militar dos anos da „guerra fria‟, dificultou a modernização do parque 

industrial interno, incapacitando os países do leste europeu a acompanhar o desenvolvimento tecnológico do 

ocidente. No plano cultural e filosófico, a negação de direito civis e políticos refletiu-se sobre a „inércia‟ cultural 

dos países comunistas, onde a ausência da crítica e do debate impediu a renovação de idéias, favorecendo a 

difusão de um marxismo fossilizado e dogmático” (SOARES, 1997: 148). 
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políticas sociais, econômicas e culturais de uma formação para a autonomia, ou seja, pa ra que 

o cidadão atue numa sociedade democrática.  

Diante dessa nova realidade o professor deve mudar o seu papel de autocrático 

para estimulador, orientador da aprendizagem do aluno, levando-os a pensar, criar, produzir e 

pesquisar. Nesse sentido, as relações entre professores e alunos são dialógicas, democráticas 

porquanto se estabelecem dentro de um clima de amizade, respeito e afetividade.  

Busca-se, dessa forma, a felicidade e o desenvolvimento das habilidades 

individuais das crianças e para isso, conforme ressalta Oliveira (2006), estabelece mudanças 

significativas na organização do espaço-tempo escolar introduzindo o colorido, o belo a 

alegria e a música. O método de ensino continua a autora, 

 
é o da pesquisa, da experimentação, da manipulação dos objetos, da busca de 

soluções de problemas e da descoberta. Passa a ser importante os trabalhos em grupo 

e os individuais. Entretanto, a função política da escola é a de não-criticidade por 

visar ajustar ou adaptar os indivíduos à sociedade. (OLIVEIRA, 2006: 108). 

 

O certo é que, apesar da Escola Nova ter trazido novos elementos incentivadores 

da mudança do processo educativo, muitos autores colocam restrição à sua reivindicação de 

proposta pedagógica progressista por considerar que ela não busca a reversão do quadro 

político-econômico da sociedade capitalista hegemônica.  

Dentro desse movimento da Escola Nova uma outra configuração que também é 

tomada como progressista é o Construtivismo.  

A palavra construtivismo é uma metáfora originalmente empregada pela 

psicologia e foi ajustada à Pedagogia baseada na teoria psicológica desenvolvida por Jean 

Piaget.  

De acordo com essa teoria, o conhecimento útil é fruto da construção pessoal, é o 

resultado da articulação entre os vários níveis de operação mental necessários à compreensão 

de situações novas, à proposta e invenção de soluções para problemas e à tomada de decisão, 

graças à sua capacidade de generalização.  

Essa capacidade, segundo Morin (2001), “exige o livre exercício da faculdade 

mais comum e mais ativa na infância e na adolescência, a curiosidade, que, muito 

freqüentemente, é aniquilada pela instrução, quando, ao contrário, trata-se de estimulá-la ou 

despertá-la, se estiver adormecida” (MORIN, 2001: 22). É um processo individual e exclusivo 

porque ninguém pode realizá-lo por outra pessoa. Parte da realidade dos alunos, de sua 

história de vida e de seus interesses. 
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A vertente construtivista por ter uma abordagem pedagógica centralizada nos 

preceitos da escola liberal, privilegia o processo, o método, embora com reflexos positivos na 

aprendizagem e na iniciativa do aluno porquanto utiliza-se da técnica de ensino com pesquisas 

e da pedagogia de projetos.   

A abordagem do ensino com pesquisa ou com o uso da metodologia científica 

surgiu no final do século XX na tentativa de superação, nos meios acadêmicos e nas 

instituições de ensino, da visão newtoniana-cartesiana
24

 de reprodução do conhecimento. Para 

esse fim propunha uma ação pedagógica assentada num problema a ser resolvido – questão da 

pesquisa – e de hipóteses formuladas no sentido de orientar a busca de sua solução. É certo 

que um problema aguça o interesse e a vontade de resolvê-lo, o que demanda investigação.  

No caso em tela a investigação ou pesquisa não é solta, mas organizada e 

estruturada em método: o método de pesquisa ou científico. Esse método assenta-se na busca 

da produção do conhecimento no espaço escolar, tanto de professores quanto de alunos. Nesse 

sentido supõe autonomia, criatividade e criticidade. De acordo com Behrens (2005) a sua 

aplicação no cotidiano escolar favorece a indissociabilidade entre ensino e pesquisa e gera um 

redimensionamento da prática pedagógica. No entanto, adverte a autora: “O desafio é 

ultrapassar o ensino livresco e conservador que se restringe a aulas expositivas com a 

finalidade de reprodução do conhecimento e a pesquisa copiada, restritiva e acrítica, que tem 

acompanhado o processo pedagógico em todos os níveis” (BEHRENS, 2005: 84-85). 

Nesse tipo de abordagem, os docentes problematizam os conteúdos, desafiam e 

envolvem os alunos na busca de informações. Provocam o erro, a incerteza, o pensamento 

divergente contrariando a lógica do ensino tradicional de modo a facilitar a aquisição de 

instrumentos necessários de acesso ao conhecimento. Os desafios e as incertezas provocam o 

questionamento, que é a base do processo, porquanto despertam a curiosidade e incentivam a 

busca de soluções para os problemas levantados, favorecendo o aprender a aprender.  

Sobre a forma de se alcançar o aprender a aprender na escola pelo uso da pesquisa 

Pedro Demo (2008) contribui apresentando algumas etapas facilitadoras, que devem ser 

percorridas na seguinte ordem: 

                                                 
24

 A visão newtoniano-cartesiana surge a partir do século XVIII com a obra Discurso do método, de Descartes. 

Sustenta-se no modelo conservador e dominante que preconiza a racionalização, a fragmentação e a visão linear 

da Ciência, com influência também sobre a Educação. Boaventura Santos (1987: 17) esclarece sobre o conceito: 

Segundo a mecânica newtoniana, o mundo da matéria é uma máquina cujas operações se podem determinar 

exactamente por meio de leis físicas e matemáticas, um mundo estático e eterno a flutuar num espaço vazio, num 

mundo que o racionalismo cartesiano torna cognoscível por via da sua decomposição nos elementos que o 

constituem. Esta idéia do mundo máquina é de tal modo poderosa que se vai transformar na grande hipótese 

universal da época moderna, o mecanicismo. 
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1. Interpretação reprodutiva – ler um texto, sistematizá-lo e reproduzi-lo com 

fidedignidade demanda tempo e encorajamento. Deve-se desafiar o aluno para que 

passe de um copiador de conteúdos a um criativo e crítico produtor de seu próprio 

conhecimento; 

2. Interpretação própria – ler um texto, sistematizá-lo e reproduzi-lo de forma que 

tenha formato interpretativo individual. O aluno deixa de copiar e passa a caminhar 

como leitor autônomo; 

3. Reconstrução – ler uma corrente teórica e refaze-la sob o signo de uma proposta 

própria. O aluno constrói textos de sua autoria baseados em outros autores 

desencadeando um processo de divulgação científica de suas produções; 

4. Construção – partir de referências existentes e abrir novos caminhos. O aluno 

progride a partir de um caminho já existente, desencadeando um processo de 

elaboração significativa, analítica e produtiva; 

5. Criação e descoberta – elaborar novos paradigmas metodológicos, teóricos ou 

práticos. O aluno inova, lança outros referenciais, cria novas alternativas e 

justificativas para a produção do conhecimento. (DEMO, 2008: 100-103). 

 

Destarte, a metodologia de ensino por pesquisa pode ser facilitadora de um 

ambiente escolar inovador e participativo se contribuir para a redução das atividades de cunho 

tradicional alicerçadas nas aulas expositivas em favor da construção de problemas, do seu 

questionamento, da sua investigação e da elaboração de texto sobre a sua resolução com 

apresentação de novos problemas e a construção de projetos.  

O Método de Projetos também aportou no Brasil no movimento da Escola Nova 

como forma de oposição à escola tradicional. Foi um movimento com base nas idéias de 

alguns educadores europeus como Maria Montessori, Ovídio Decroly e Edouard Claparède e 

norte americanos como John Dewey e William Kilpatrick. Tem sua dinâmica centrada na 

criatividade e na atividade dos alunos direcionadas para a sua capacidade de construir os 

conhecimentos em negação ao conhecimento transmitido diretamente pelo professor.  

Na verdade, como assinala Jurjo Torres Santomé (1998) a Pedagogia de Projetos 

não é um método, mas uma postura pedagógica com vistas a provocar uma mudança na forma 

de pensar e repensar a escola, a prática pedagógica nela embutida, a maneira que ela se utiliza 

do espaço e do tempo e como trabalha os saberes a serem alcançados. Ainda conforme o 

autor, nela a aprendizagem deve ser vista como um processo complexo e global onde teoria e 

prática se entrelaçam na busca do conhecimento da realidade e nas possibilidades de sua 

intervenção e, nesse sentido, a aprendizagem é desenvolvida a partir de um problema 

levantado e que sugere investigação.  

Esse empreendimento investigativo ou simplesmente pesquisa provoca a busca de 

informações, a construção de novos conceitos e o desenvolvimento de novos procedimentos 

ou percursos metodológicos. Assim, conclui o autor, abordar o currículo por projetos de 

trabalho significa romper com o modelo fragmentado em disciplinas que vigora na educação.  
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Dewey (1979) idealizou o método porque acreditava que mais do que uma 

preparação para a vida, a educação era a própria vida e na vida, não aprendemos as coisas de 

forma compartimentada como se fossem “caixinhas”, mas numa totalidade assim como ela 

própria nos apresenta. Isso sugere que os projetos de trabalho têm que ser desenvolvidos de 

forma interdisciplinar, buscando obter as informações sobre ele na medida das necessidades 

da resolução dos problemas e das questões dele derivadas.  

Existem diversos tipos de projetos que podem ser desenvolvidos no ambiente 

escolar, tanto os relativos ao conteúdo de atuação do professor como os gerais de natureza 

econômica, política e social. Os conteúdos a serem explorados dependem da escolha das 

pessoas envolvidas - que podem ser professores ou alunos - e das questões afloradas no 

percurso do projeto e, a sua duração – se é em dias, semanas ou meses - está condicionada ao 

grau de complexidade a que se submete.  

Santomé (1998) salienta que o envolvimento dos alunos com o planejamento do 

projeto cria uma identidade de pertencimento a ele o que desperta o interesse e o 

comprometimento com o seu êxito.  

Dewey (1979) concebe que o projeto, como todo trabalho pedagógico, deve ser 

planejado porque o planejamento contém a intencionalidade educativa e ser desenvolvido em 

três fases não devendo, entretanto, essas serem rígidas, mas ajustadas as suas necessidades. 

São essas: a problematização – é o momento gerador, detonador do projeto; o 

desenvolvimento – planejamento das estratégias adequadas para se alcançar as respostas às 

questões levantadas pelo grupo; a síntese ou conclusão – é o fechamento do projeto onde pode 

ocorrer a exposição dos materiais coletados, a confecção de painéis, dramatizações ou simples 

comemorações ou inaugurações traduzindo as respostas às questões levantadas inicialmente e 

possibilitando, muitas vezes, a continuidade dos trabalhos a partir do aparecimento de novos 

problemas. 

Nesse sentido, entendemos que o trabalho com projetos é enriquecedor para a 

escola, pois mobiliza toda a comunidade escolar e até a extra-escolar tornando-a ativa, 

dinâmica, inovadora e sintonizada com as mudanças e avanços que ocorrem na sociedade. 

No entanto, a Escola Nova foi desvirtuada de seu ideal de origem pela burguesia 

que se apropriou dela e deu-lhe um caráter conservador. As teorias reprodutivistas surgiram 

exatamente em contraposição a esse caráter conservador da escola nova. De acordo com 

Oliveira (2006), consideravam a educação como um aparelho de Estado e por isso um 

instrumento de reprodução dos valores e da cultura economicamente dominante.  
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Entretanto, por sua postura radical contra a escola nova “sem identificar nas suas 

contradições internas possibilidades de superar seus limites, tal análise crítica acaba, 

paradoxalmente, reforçando o enfoque „reprodutivista‟” (SOARES, 1997: 146).  

O certo é que ambas concepções, apesar de terem cunho contestatório – a primeira 

contestava a escola tradicional e a segunda a própria escola nova – não conseguiram amenizar 

os problemas da unidade da formação científica e técnica presentes na história da dualidade 

da organização escolar. 

Assim, da mesma forma como essas duas interpretações assinaladas sobre a 

organização escolar se mostram tão conflituosas o mesmo se passa com a concepção 

socialista. Por se constituir num campo de debate recente, nela os “mal-entendidos são 

muitos” (FRIGOTO, 1993: 41). 

Em que pese admitirmos a existência ou não de uma concepção socialista em 

educação, o que importa é analisarmos no recorte histórico da pesquisa, as abordagens 

pedagógicas existentes para verificarmos o grau de liberdade que as movem para favorecer 

uma educação progressista, crítica, verdadeiramente libertadora e democrática. Até porque 

uma concepção nunca é totalmente dominante e, portanto, não ocasiona, automaticamente, a 

exclusão de outras possibilidades que lhe façam oposição. Como afirma Fusari (1993), as 

concepções na maioria das vezes são percebidas pelos docentes sob óticas teórico-práticas 

diferentes gerando divergências conceituais. Segundo o autor, os educadores carregam uma 

prática pedagógica muito eclética, em que estão presentes, de maneira contraditória, 

elementos de todas as tendências da educação escolar. Isso significa que o professor nem 

sempre conhece “os pormenores de uma teoria adequada sobre o pensamento e seu 

desenvolvimento: usa a teoria, implicitamente, em suas atividades na sala de aula.” (FURTH; 

WACHS, 1979: 38).  

Assim, a pedagogia progressista foi concebida, conforme Luckesi (1985), como 

pedagogia para a transformação, tendo como objetivo central colocar-se a favor do ser 

humano e de sua realização em sociedade, segundo múltiplas relações.  

Desde suas origens, ela teve como preocupação precípua a superação das 

diferenças de classe por meio da realização de uma educação democrática, isto é, igual para 

todos. Mesmo sabendo das dificuldades de sua plena realização dentro de uma sociedade 

capitalista, de cunho liberal, era uma opção para obter avanços no seu interior e poss ibilitar o 

desenvolvimento de ações para a sua superação porque “lutar por uma educação democrática 

e de qualidade fazia parte da tradição socialista” (GADOTTI, 2001: 210). 
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Na perspectiva da transformação, “importa estar atento aos seres humanos como 

coletividade; importa considerar cada indivíduo como um elemento da totalidade social, tendo 

direito e o dever de participar de todos os bens sociais, econômicos, políticos, culturais, em 

igualdade de condições” (LUCKESI, 1985: 36).  

Nas propostas progressistas a relação entre teoria e prática é dialética. A teoria se 

forma inspirada numa prática e vai adiante na sua formulação iluminando novas formas de 

prática, nem sempre já postas e experimentadas. Mesmo havendo uma separação entre as 

duas, se a nova teoria não for praticada, ela se esvazia no seu conteúdo social.  

Sintetizando com Silva (1992), “é na intersecção da teoria com as várias práticas 

educacionais existentes, historicamente localizadas, que se podem plantar as bases do 

desenvolvimento dos vários currículos críticos e progressistas ou das várias pedagogias 

críticas” (SILVA, 1992: 36). 

Como toda organização escolar está centrada no individual - o entendimento que 

se dá hoje à individualidade é o recorrente da determinação capitalista, ou seja, de total  

adaptação - as pedagogias progressistas propõem aparatos para facilitar a comunicação entre 

os aprendizes. Segundo Adorno (1996), na atualidade, quanto mais o indivíduo acha que é, 

menos ele é, e o pior, mais é coisificado pela ausência de identidade. É a estrutura 

 

política-econômica, desumana, que mantém as mesmas relações de produção, 

obrigando os homens a viverem uma individualidade fictícia. O cativeiro do espírito 

é real. E, o que é pior, o cativeiro é apreendido como liberdade, de modo que o 

indivíduo não tem consciência da sua escravização (PALANGANA, 1997: 206). 

 

Esta perspectiva de prática escolar é absolutamente incompatível com a percepção 

de que o ato da formação é sempre um ato social comandado pela realidade e o conhecimento 

que ele produz está circunscrito ao pensamento reflexivo de diversos indivíduos, ao mesmo 

tempo.  

Não é uma pessoa sozinha que vai encontrar a solução e a saída para os desafios 

que a vida lhe apresenta. Mas é o indivíduo, relacionado à outros indivíduos, que poderá 

vislumbrar o caminho a percorrer porque “de forma ampla ou restrita, o ser humano é, desde 

sua origem, um ser que se encontra em relação” (POLICARPO Jr., 2006: 4).  

Para exemplificarmos esse desvio na formação da individualidade produzido pela 

sociedade capitalista, cito um relato feito pelo professor Ferdinand Röhr
25

 em ocasião de sua 

participação numa banca de defesa de tese na UFPE. Dizia ele: um menino de dez anos, 

                                                 
25

 Doutor em Filosofia. Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco. 
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baleado no estômago e agonizando, dá entrada num hospital público e é atendido por um 

aluno residente do curso de medicina. A criança assustada, tremendo de medo sobre uma 

maca, se reporta ao médico: ___ Doutor, eu estou com medo de morrer! O senhor pode 

segurar a minha mão? O médico imediatamente responde: ___ Para quê! Essa não é a mão 

que você segurava a arma?   

Para nós, sobre a ótica da sensibilidade humana de onde brota a ética e a sensatez, 

será sempre desaprovador e ontologicamente incompreensível, que um médico que estuda 

para salvar vidas, não tenha um mínimo de sensibilidade para entender que aquela criança já 

nasceu condenada à morte, não pelas enfermidades naturais, mas pela crueldade da ordem 

social vigente. Do médico, a criança queria apenas atenção, carinho, que a sociedade não lhe 

deu durante sua breve vida e que ele antagonicamente lhe estava negando no seio de morte.  

Fatos como esse tem sido recorrentes na nossa sociedade porque, com o progresso 

advindo da industrialização, há uma elevação geral no nível de vida e, por conseguinte, uma 

maior demanda por formação. O acesso aos bens culturais acaba por atingir na mesma 

proporção todas as classes sociais. O que antes era reservado ao ricaço e ao novo rico se 

popularizou. É essa nova realidade que passa a determinar a formação. 

 Nesse sentido, “o entendido e experimentado medianamente não constitui o grau 

elementar da formação, e sim seu inimigo mortal” (ADORNO, 1996: 402). Dessa forma, em 

que pese a ela ter como condições intrínsecas a autonomia e a liberdade, 

 
(...) remete sempre a estruturas pré-colocadas a cada indivíduo em sentido 

heteronômico e em relação às quais deve submeter-se para formar-se. Daí que, no 

momento mesmo em que o corre a formação, ela já deixa de existir. Em sua origem 

já está, teologicamente, seu decair (Ibdem: 397), 

 

quer dizer, por vir definida a priori, ela perdeu seu caráter espiritual, filosófico e metafísico 

que foi substituído por uma formação controlável, que se transforma a si mesma em norma e 

em qualificações como uma cultura geral degenerada. Perde seu caráter de espontaneidade e 

alia-se aos mecanismos de controle social da natureza por meio das avaliações. Pior, é 

altamente seletiva porque atende a um contexto de privilégios.    

Essa é uma educação que caminha na contra-mão de uma verdadeira educação, 

que “deve ser adaptada ao Homem e não aos interesses particulares ou transitórios da 

economia, da política, nacional ou internacional, das ideologias arraigadas em preconceitos, 

nacionalidades ou culturas” (LIMA, 2000: 13).  

Esse equívoco da natureza e condução da educação é muito bem sintetizado por 

Policarpo Júnior (2006): 
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quando a educação se subsome completamente aos ditames de uma sociedade ou 

cultura, aquela dimensão educativa praticamente se extingue, o que necessariamente 

implica a falsificação da prática e do próprio conceito de educar. Uma vez que esse 

acontecimento não é raro na educação, a teorização sobre o educar muitas vezes 

termina por consagrar essa subordinação da educação aos ditames sociais e culturais 

(POLICARPO Jr., 2006: 5). 

 

Portanto, para realizarmos uma formação que produza conhecimentos para 

humanizar, é preciso estabelecer elos de comunicação. Nesta perspectiva, a idéia de disciplina 

na escola passa a ser outra. Fica contemplada com a perspectiva de desenvolver habilidades 

de busca de informações, de elaboração de análises e sínteses, tanto no coletivo, como no 

individual. 

 É claro que sempre haverá o espaço necessário para a sistematização própria de 

cada um e o aluno deve ser ensinado e estimulado a construir sua disciplina para o estudo. 

Mas os momentos particulares precisam desaguar na relação coletiva, pois ninguém produz 

conhecimento anônimo.  

Nessa direção de tomar o indivíduo como totalidade social surge a idéia de 

conceber um método progressista que de alguma forma  pudesse aglutinar todo tipo de 

conhecimento ou de ação – o método dialético. É dialético porquanto “concebe o mundo em 

movimento e desenvolvimento contínuo, constituído de relações ora contraditórias, ora 

integradoras, na busca de descrever o real como ele é” (LIMA, 1988: 24).  

Um de seus idealizadores e maior expoente, Moacir Gadotti nos diz que, no 

âmbito de uma pedagogia dialética,  

 
a educação se identifica com o processo de hominização. A educação é o que se 

pode fazer do homem de amanhã. Não é a atualização de uma potência do passado 

nem a perseguição dramática de uma perfeição individual impossível, permanente 

sempre a meio caminho da humanidade. Enquanto a pedagogia da essência é 

extremamente determinista e a concepção existencialista é voluntariosa e pessimista, 

a pedagogia dialética da educação é social, é científica, uma pedagogia voltada para 

a construção do homem coletivo, voltada, portanto, para o futuro (GADOTTI, 2000: 

57). 

 

 Por outro lado, Libâneo (1985), assinala que a pedagogia progressista 

manifestou-se verdadeiramente no Brasil nas tendências “libertadora, mais conhecida como 

pedagogia de Paulo Freire; libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica e 

crítico-social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos 

conteúdos no seu confronto com as realidades sociais” (LIBÂNEO, 1985: 22). 

As tendências libertadora e libertária são contra o autoritarismo, valorizam a 

experiência de vida e a autogestão pedagógica. Tiveram origem nos movimentos populares e, 
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por isso, a atividade escolar centra-se em discussões de temas que possam transformar a 

realidade social e política.  

De acordo com Freire (1996), o professor é um coordenador de atividades que 

organiza e atua conjuntamente com os alunos levando-os a ter curiosidade de querer fazer, 

querer aprender, possibilitando, assim, que não sejam simplesmente os espectadores do 

processo de ensino e aprendizagem, mas protagonistas conscientes e capazes, vivenciando na 

sociedade as experiências significativas desenvolvidas na sala de aula.  

A Pedagogia Crítico-Social objetiva a superação das anteriores através da 

utilização da prática social cotidiana. Entende que não é suficiente a exposição dos conteúdos 

escolares, relacionados às questões sociais concretas, sendo necessário, no entanto, que se 

dominem bem esses conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas para que os 

alunos sejam capazes de interpretar suas experiências vividas e defender seus interesses de 

classe. Conforme Libâneo (1985), nessa tendência o professor deve intervir 

 
não para se opor aos desejos e necessidades ou à liberdade e autonomia do aluno, 

mas para ajudá-lo a ultrapassar suas necessidades e criar outras, para ganhar 

autonomia, para ajudá-lo no seu esforço de distinguir a verdade do erro, para ajudá-

lo a compreender as realidades sociais e sua própria experiência (LIBÂNEO, 1985: 

32). 

 

Mas é possível numa sociedade capitalista uma educação que não seja, 

necessariamente, reprodutora da situação vigente, e sim adequada aos interesses da maioria, 

isto é daquele grande contingente da sociedade brasileira, explorado pela classe dominante?  

Segundo Marx e Engels (2007), no capitalismo não pode haver saída porque a classe 

dominante tem à sua disposição não só os meios de produção material, mas também, os de 

produção espiritual. Alegam que, dessa forma, a classe dominante, como pensadora e 

produtora de idéias, regula a sua produção e distribuição, tornando-as dominantes na sua 

época, ao serem apresentadas como as únicas racionais e dotadas de vigência absoluta.  

Corrobora com a resposta negativa à questão Morin (2001) quando sublinha que 

não pode haver uma verdadeira educação libertadora no capitalismo porque esse sistema 

adapta unilateralmente os indivíduos às condições existentes suprimindo-lhes a vitalidade que 

brota de sua substância inventiva e criadora.  

Entretanto, Saviani e Gramsci, considerados autores progressistas em educação, 

são menos céticos quanto às considerações anteriores quando observam que, embora 

conscientes da determinação exercida pela sociedade sobre a educação, fato que a torna crítica 

e histórica, acreditam que ela também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a 

sua transformação. (SAVIANI, 1991); (GRAMSCI, 2001).  
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Nesse sentido, ao falarmos em educação progressista, temos como anteriormente 

referenciado, a perspectiva de uma formação cultural ética, crítica e emancipatória, capaz de 

preparar o homem para intervir historicamente na sociedade em que vive. 

Para facilitar o alcance de tal conceituação, Botler (2006) apresenta alguns 

princípios éticos que ao seu ver devem subsidiar a ação educativa: 

 
„princípio da reflexão‟, ou seja, a necessidade de pensar por si mesmo, de 

desenvolver a reflexão como um hábito que foi perdido; „princípio da autonomia‟, 

que diz respeito à possibilidade de autodeterminação, como conjugação da reflexão  

com a perspectiva de tomada de decisão, o que conduz à ação autônoma; „princípio 

da significação‟ referente à aquisição e atribuição de significados às coisas com 

compreensão, ou melhor, com „digestão própria‟;  „princípio da democracia‟, o que 

significa a inclusão de diferenças na busca do consenso (BOTLER, 2006: 118). 

 

Ciente desses princípios, completa a autora, o educando questiona sua cidadania e 

a própria democracia pela ótica dos conflitos e não por valores universais, para compreender 

que a igualdade política é historicamente construída no embate de projetos antagônicos.  

Sobre a natureza e as condições que determinam a supremacia de um projeto 

sobre o outro trataremos no capítulo a seguir quando estaremos configurando algumas 

categorias responsáveis por esta supremacia. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS DETERMINANTES DA ANÁLISE DE UMA EDUCAÇÃO CONTRA-

HEGEMÔNICA 

 

 

Como já dissemos, pela quantidade expressiva de categorias envolvidas com 

nosso objeto de pesquisa, o nosso principal problema foi selecioná-las de modo que elas 

permitissem a ampliação da visão do nosso campo de análise. Salientamos que as categorias 

e/ou os conceitos-chave não nasceram todos prontos e acabados, muitos foram construídos 

durante o percurso investigativo sustentados no grupo focal, nos depoimentos, nos 

documentos encontrados e nos referenciais teóricos consultados.   

Assim, nesse capítulo apresentaremos a configuração dessas categorias ou 

conceitos-chave escolhidos e que foram explorados em nossa trajetória da construção da 

história da EEPJIS.  

 

2.1. O papel das ideologias nos rumos da educação 

 

Considerando como foco de nossa atenção a análise do projeto político e 

pedagógico da Escola Estadual Professor José Ignácio de Sousa tendo em vista verificar se o 

mesmo representou uma proposta contra-hegemônica, é fundamental explicitarmos nossa 

compreensão do que entendemos por educação contra-hegemônica. Nesse sentido, iniciamos 

nossa discussão tecendo considerações sobre as categorias que estão imbricadas com ta l 

conceito – ideologia e currículo. 

O primeiro registro do termo ideologia é identificado em uma obra do 

enciclopedista francês Destutt de Tracy publicada em 1801, intitulada Eléments d‟Idéologie, 

não tendo qualquer relação com o seu sentido atual. Era um tratado que vinculava tal conceito 

à idéia de interação entre o organismo vivo e o meio ambiente, representando, pois, um 

subcapítulo da zoologia. A partir do conflito surgido entre Napoleão e Destutt, o termo 

assumiu expressão popular e foi incorporado ao linguajar corrente.  

Entretanto, o sentido original do termo foi desvirtuado quando Napoleão insultou 

os enciclopedistas franceses chamando-os de ideólogos, mas utilizando a expressão no sentido 
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destes serem “(...) metafísicos, que fazem abstração da realidade, que vivem em um mundo 

especulativo” (LÖWY, 2006, p. 11), compreensão esta que se estabeleceu e se popularizou.  

Mais tarde, em meados do século XIX, Marx e Engels utilizam o conceito em sua 

obra A Ideologia Alemã, empregando-lhe o sentido de ilusão e falsa consciência da realidade 

com base em uma concepção idealista onde o motor da vida são as idéias. O propósito da obra 

foi desmascarar os filósofos alemães neo-hegelianos, acusando-os de produzir falsas idéias 

sem vinculação com a realidade social (MARX e ENGELS, 2007). 

Para Marx e Engels a consciência não é algo externo ao homem, um simples 

produto de sua evolução histórica, mas o resultante de uma base material, a expressão e 

representação dessa realidade. É, pois, um produto social e histórico conforme percebido por 

Gallo (2009): 

 
[...] na ótica marxiana, o homem só pode ser definido pelas relações múltiplas que 

trava com o mundo e com os outros homens a fim de garantir sua subsistência, que a 

sociedade é um produto dessas relações materiais e que sua estrutura é a expressão 

dessas, que a consciência humana só tem sentido se entendida como um fenômeno 

social e com bases materiais, ou seja, a realidade não é um produto da consciência, 

mas é esta última que resulta da primeira. (GALLO, 2009, p.19) 

  

Na visão marxiana, o processo histórico pode levar à produção de idéias irreais 

que falseiam a realidade, uma vez que a produção material no seio da sociedade capitalista é 

marcada por inúmeras contradições sociais refletidas na exploração e no conflito entre  classes 

resultantes da divisão social do trabalho manual e espiritual. Esta divisão não se restringe 

apenas ao trabalho que é socialmente cindido, mas as pessoas que os executam.  

Este fato produz a separação entre as funções de coordenação e planificação 

(trabalho intelectual) e a execução material das ações idealizadas por outros (trabalho 

manual). É essa dicotomia que instaura a estratificação de classes, tendo a primeira uma série 

de privilégios que são negados a segunda.  

Daí surge a necessidade dessa classe privilegiada, detentora dos meios de 

produção, de justificar tal realidade visando manter-se como classe dominante.  

 
As idéias da classe dominante são, em cada época, as idéias dominantes; isto é, a 

classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, a sua 

força espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios de produção 

material dispõe também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão 

submetidos, aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais 

faltam os meios da produção espiritual. As idéias dominantes não são nada mais do 

que a expressão ideal das relações materiais dominantes, são as relações materiais 

dominantes apreendidas como idéias; portanto, são a expressão das relações que 

fazem de uma classe a dominante, são as idéias de sua dominação. (MARX e 

ENGELS, 2007: 47). 
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Assim, Marx e Engels ressaltam que a classe dominante, por sua força material, 

constitui-se como produtora e difusora das idéias dominantes de uma época, mesmo não 

sendo estas expressões da realidade concreta, posto que ela possui seus ideólogos de plantão 

que reúnem intelectualmente um conjunto de “[...] anseios, desejos, crenças, necessidades 

dessa classe, expressando-os num sistema lógico e coerente, construindo uma verdadeira 

Weltanschauung, uma visão de mundo, calcada nas apreensões desta” (GALLO, 2009: 21). 

Então, ideologia para Marx e Engels é compreendida como uma falsa consciência, 

resultante do interesse da classe dominante de manter sua posição de domínio, lançando mão 

de um conjunto de idéias que falseiam a realidade. Dito de outra forma, uma visão de mundo 

que mascara a exploração buscando legitimar seus atos de domínio. 

Segundo tal análise, a sociedade é formada por segmentos interligados: a infra-

estrutura, que é a base material e a superestrutura, que representa o conjunto de teorias e 

idéias, ou seja, interpretações teóricas sobre a realidade. Nesses termos, os movimentos 

estruturais na base material influenciam a reorganização da superestrutura, se  constituindo 

numa condição primeira para sua criação.  

Entretanto, na visão dos autores há uma autonomia relativa da superestrutura em 

função de sua base material, que só em última instância determina a configuração da 

superestrutura.  

Dessa forma, a ideologia está no campo da superestrutura e no contexto da 

sociedade capitalista e, nesse sentido, as classes dominantes pela força material que detém, 

lançam mão de sua força espiritual buscando fazer valer sua visão de mundo como sendo as 

dominantes: 

 
Os indivíduos que compõem a classe dominante possuem, entre outras coisas, 

também consciência, e por isso pensam; na medida em que dominam como classe e 

determinam todo âmbito de uma época histórica, é evidente que eles o fazem em 

toda a sua extensão, portanto, entre outras coisas, que eles dominam também como 

pensadores, como produtores de ideais, que regulam a produção e a distribuição das 

idéias do seu tempo; e, por conseguinte, que suas idéias são as idéias dominantes da 

época. (MARX e ENGELS, 2007: 47). 

 

Por outro lado, como a relação entre a superestrutura e a infra-estrutura é dialética, 

Marx assinala que não há uma determinação mecânica da infra-estrutura sobre a 

superestrutura, podendo a última exercer algum nível de influência sobre a base material, 

como afirma Gallo (2009),  

 
[...] a ideologia, como visão de mundo, tem uma autonomia relativa quanto às 

relações de produção que as suscitam, mas, em última instância, ela é sempre 

expressão dessas relações de produção. [...] mas procura sempre mascará-las, 
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apresentando-as de maneira invertida, para, com isso, garantir a manutenção de sua 

condição de classe socialmente dominante. A ideologia, portanto, falseia a realidade, 

invertendo-a, de forma consciente ou semiconsciente. (GALLO,2009, p. 27) 

 

Retomando o conceito de ideologia, Gramsci deu importante contribuição à 

discussão, introduzindo a idéia de hegemonia
26

, que subsidiou suas reflexões sobre o domínio 

cultural-ideológico de uma classe sobre as demais, identificada como classe hegemônica. Para 

Grasmci, ideologia corresponde a “[...] uma concepção de mundo que se manifesta 

implicitamente na arte, no direito, na atividade da economia e em todas as manifestações da 

vida intelectual e coletiva”. (GRAMSCI, 1975, p. 138 apud SOBRIÑO, 1986, p. 20).  

O certo é que a conquista e manutenção da hegemonia de uma classe sobre outras 

não se dá sem conflitos. É conseguida por meio de um verdadeiro campo de batalhas 

ideológicas, num processo que envolve a coerção – uso da força física -, o consenso e a 

aceitação. Assim, na visão gramsciniana, não podemos compreender a hegemonia como uma 

construção monolítica, pois diferentes forças ideológicas e culturais atuam e se confrontam 

em diversos projetos de sociedade.  

Para Carnoy (1986), é possível compreender a hegemonia concebida por Gramsci 

sobre dois pontos de vista. Primeiro, como um processo que se passa na sociedade civil onde 

uma parte da classe dominante exerce o controle sobre outras frações aliadas devido a sua 

liderança moral e intelectual. Segundo, na relação existente entre as classes dominantes e as 

dominadas, em que a primeira busca impor sua visão de mundo como válida para as demais, 

fazendo uso de sua liderança política, moral e intelectual.  

Nesses termos, para Gramsci, diferentemente como concebe Marx, a 

superestrutura subdivide-se em dois grandes planos fundamentais: a sociedade política, 

identificada pelos aparelhos coercitivos de Estado e a sociedade civil, constituída por um 

conjunto de organismos relativamente autônomos face o Estado em sentido estrito.  

A sociedade política é representada pelos grupos burocráticos-executivos ligados 

às forças armadas e policiais e à aplicação das leis, por meio dos quais a classe dominante se 

impõe mediante o poder legal ou a violência. Já a sociedade civil é representada pelos meios 

de comunicação, o sistema escolar, a igreja, os partidos políticos, os sindicatos e as 

associações dentre outros, que exploram as contradições que integram o complexo estatal 

tendo em vista conquistar aliados para seu projeto de sociedade.  

                                                 
26

 Etimologicamente, hegemonia deriva do grego - eghestai, que significa "conduzir", "ser guia", e do grego 

antigo-  eghemonia, que era a designação para o comando supremo das Forças Armadas. (JESUS, 1989, p.31).  
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Nesse sentido, há um campo de lutas e contradições em seu próprio interior, o 

que, em certa medida, abre espaço para a reversão de suas formas de domínio.  

 

[...] O que pode ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos 

chamados comumente “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, que 

correspondem à função de “hegemonia” que o grupo dominante exerce em toda a 

sociedade e àquela  de “domínio direto” ou de comando, que se expressa no estado e 

no governo “jurídico”. Essas funções são precisamente organizativas e conectivas. 

Os intelectuais são os “comissários” do grupo dominante para o exercício das 

funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do 

consenso “espontâneo” das grandes massas da população quanto à orientação 

impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce 

“historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo dominante 

obtém, por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do 

aparato de coerção estatal, que assegura “legalmente” a disciplina dos grupos que 

não “consentem” nem ativa nem passivamente, mas que é construído para toda a 

sociedade, na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais 

fracassa o consenso espontâneo (GRAMSCI, 1982, p.11) 

 

Para o filósofo italiano, no processo de luta hegemônica, diferentes visões de 

mundo são disseminadas e se confrontam. A adesão das massas a uma determinada ideologia 

em detrimento de outras se mostra como algo eminentemente complexo. A validade e 

conseqüente adesão das massas a uma ideologia estão relacionadas à sua capacidade de 

responder às exigências de um período histórico complexo e orgânico, o que leva esta 

determinada ideologia a ser percebida na realidade como possuidora de um mínimo de 

vinculação social. Por reunir tal condição, ela é nomeada por Gramsci como ideologia 

orgânica, devendo, pois, prevalecer e impor-se frente às demais consideradas arbitrárias. 

 
É necessário, por conseguinte, distinguir entre ideologias historicamente orgânicas, 

isto é, que são necessárias a uma determinada estrutura, e ideologias arbitrárias, 

racionalistas, “desejadas”. Na medida em que são historicamente necessárias, as 

ideologias têm uma validade “psicológica”: elas “organizam” as massas humanas,  

formam o terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de 

sua posição, lutam, etc. Na medida em que são “arbitrárias”, elas não criam  senão 

“movimentos” individuais, polêmicas, etc. (GRAMSCI, 1978, p.62-63) 

 

Voltando à atenção para a escola, Gramsci destaca que sendo a relação de 

hegemonia uma relação pedagógica, o sistema escolar é o lócus privilegiado de disseminação 

ideológica, pois é com a convivência social no âmbito da sociedade civil que determinada 

visão de mundo é apreendida como sendo o próprio mundo: 

 
 

 

[...] a consciência da criança não é algo individual (e muito menos individualizado), 

é o reflexo da fração da sociedade civil da qual participa, das relações sociais tais 

como elas se concentram na família, na vizinhança, na aldeia, etc. A consciência 

individual da esmagadora maioria das crianças reflete relações civis e culturais 

diversas e antagônicas às que são refletidas pelos programas escolares: o certo de 
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uma cultura evoluída torna-se verdadeiro nos quadros de uma cultura fossilizada e 

anacrônica, não existe unidade entre escola e vida e, por isso, não existe unidade 

entre instrução e educação (GRAMSCI, 1982, p.131). 

  

Assim, Gramsci rompe com o conceito marxiniano de ideologia como falsa 

consciência, apresentando-a como uma visão de mundo necessária para a coesão social, se 

manifestando nas diversas formas de expressão humana. Trata-se, pois, do que “cimenta” o 

bloco social configurando a sociedade como particular e definida (GALLO, 2009). 

Althusser (1985:54), a partir do enfoque gramsciniano de ideologia como 

“cimento” social, retoma a discussão e avança sobre ela. Para tal, apresenta sua teoria sobre 

ideologia e aparelhos ideológicos, destacando que uma formação social não tem a necessidade 

de reproduzir-se como tal, mas de reproduzir as condições que sustentam a sua produção, o 

que implica na reprodução das forças produtivas propriamente ditas e das relações de 

produção existentes. 

Dito de outra forma, o filósofo francês destaca que para o sistema capitalista 

manter-se é fundamental a reprodução dos meios de produção e da força de trabalho e esta 

reprodução, para garantir as condições materiais utiliza-se do sistema escolar capitalista e de 

outras instâncias e instituições, isto é, orienta uma formação 

 
[...] “competente”, isto é, apta a ser utilizada no sistema complexo do processo de 

produção. O desenvolvimento das forças produtivas e o tipo de unidade 

historicamente constitutivo das forças produtivas num dado momento determinam 

que a força de trabalho deve ser (diversamente) qualificada e então reproduzida 

como tal. Diversamente: conforme às exigências da divisão social-técnica do 

trabalho, nos seus diferentes “cargos” e “empregos”. (ALTHUSSER, 1985: 57).  

 

Outrossim, Althusser (1985: 58) destaca que esta formação do trabalhador não se 

reduz à mera qualificação, visto que a mesma só é assegurada na medida em que contemple as 

formas de submissão ideológica - “[...] a reprodução de sua submissão às normas da ordem 

vigente, isto é, uma reprodução da submissão dos operários à ideologia dominante”, bem 

como a reprodução do pleno domínio da ideologia dominante pelos agentes de exploração e 

repressão, de forma que estes assegurarem o predomínio da classe dominante. 

Para dar mais claridade a essa discussão sobre ideologia, convém apresentarmos a 

visão de Althusser sobre superestrutura e estrutura, que ele retoma a partir de Marx fazendo 

uso de uma metáfora arquitetônica
27

, em que a fundação do edifício é a base econômica e os 

andares superiores, a superestrutura. Para Althusser (1985: 61), os andares da superestrutura 

                                                 
27

 Para Gallo (2009), a principal crítica da ortodoxia marxista a Athusser está relacionada ao uso de tal metáfora 

como foco essencial do pensamento marxiano. Assim, ao enfatizar elementos estruturais, a perspectiva dialética 

não tem vez, sendo desconsiderado em sua teoria o processo histórico.  
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são “determinados pela eficácia da base; [e] se eles são a seu modo (ainda não definido) 

determinantes, apenas o são enquanto determinados pela base”. Assim, é a base econômica 

que determina a superestrutura. 

Ideologia, nesses termos, é uma representação da relação imaginária dos 

indivíduos com suas condições reais de existência. Não corresponde, pois, à realidade, nem 

em uma ilusão. Representa 

 
[...] não as relações de produção existentes (e as outras relações delas derivadas), 

mas sobretudo a relação (imaginária) dos indivíduos com as relações de produção e 

demais relações daí derivadas. Então, é representado na ideologia não um sistema de 

relações reais que governam a existência dos homens, mas a relação imaginária 

desses indivíduos com as relações reais sob as quais eles vivem. (ALTHUSSER, 

1985: 88). 

 

A construção da teoria de Althusser é feita a partir da apresentação de algumas 

teses tendo elas como fundamento ser analisadas sobre o ponto de vista da reprodução. Nesse 

âmbito, Althusser parte da concepção de Estado marxista, percebida por ele como aparelho de 

Estado, compreendendo  

 
o aparelho especializado (no sentido estrito), cuja existência e necessidade 

reconhecemos pelas exigências da prática jurídica, a saber: a política – os tribunais – 

e as prisões; mas também o exército, que intervém diretamente como força 

repressiva de apoio em última instância [...] e, acima deste conjunto o Chefe de 

Estado, o Governo e a Administração. (ALTHUSSER, 1985, p.62-63). 

 

A partir da sua avaliação sobre a natureza descritiva de tal concepção, o filósofo 

propõe avançar na referida teoria de Estado, destacando a necessidade de se fazer distinções 

entre poder de Estado e aparelho de Estado. Para tal, destaca se reportando a Gramsci, existir 

não apenas os aparelhos repressivos, mas os aparelhos ideológicos de Estado, avançando e 

aprofundando na questão. 

Para Althusser, os aparelhos ideológicos de Estado (AIE) se distinguem dos 

aparelhos repressivos de Estado (ARE). Apesar de ambos “funcionarem” preponderantemente 

por meio da ideologia, os últimos atuam principalmente por via da repressão, inclusive a 

física. Isso não significa que eles têm formas exclusivas de atuação. É um processo de mão-

dupla porquanto secundariamente eles atuam pela via da repressão e da ideologia, 

respectivamente. Nesse sentido, acrescenta Althusser: 

 
Será preciso dizer que esta determinação do duplo funcionamento (de forma 

principal, de forma secundária) através da repressão ou através da ideologia, 

segundo a qual trata-se ou do Aparelho (repressivo) do Estado ou dos Aparelhos 

Ideológicos do Estado, permite compreender que constantemente tecem-se sutis 

combinações tácitas ou explícitas entre o jogo do Aparelho (repressivo) do Estado e  

jogo dos Aparelhos Ideológicos do Estado? (ALTHUSSER, 1985: 70).  
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Nesses termos, os AIE atuam predominantemente por meio da ideologia, 

mantendo-a unificada dentro do espaço dominante, apesar da sua diversidade e contradições. 

Considerando que a classe hegemônica é a detentora do poder de Estado, tanto os ARE 

quanto os AIE servem a seus interesses, uma vez que “[...] nenhuma classe pode, de forma 

duradoura, deter o poder do Estado sem exercer ao mesmo tempo sua hegemonia sobre e nos 

Aparelhos Ideológicos do Estado” (ALTHUSSER, 1985: 71). 

Por outro lado, Althusser (1985: 71-72) destaca que os AIE além de ser o meio, 

podem ser o lugar onde se dá a luta de classes, “[...] e freqüentemente de formas encarniçadas 

da luta de classes [isto] não somente porque as antigas classes dominantes podem conservar 

durante muito tempo fortes posições naqueles, mas porque a resistência das classes exploradas 

pode encontrar o meio e a ocasião de expressar-se neles, utilizando as contradições existentes 

ou conquistando pela luta posições de combate”. 

Situando as formações sociais capitalistas contemporâneas, o filósofo francês 

destaca a existência de um número expressivo de AIE, como por exemplo, o escolar, o 

religioso, o familiar, o político, o sindical, o de informação, o cultural dentre outros. Dessa 

forma, defende a tese de que o sistema escolar ocupa a antiga posição assumida pela Igreja no 

contexto das sociedades pré-capitalistas - Aparelho Ideológico de Estado nº 1. Assim, defende 

que o aparelho escolar esteja ocupando posição dominante frente aos demais.  

Por outro lado Althusser (1985) aponta que um dos mecanismos utilizados pela 

classe dominante para inculcar de forma maciça a sua ideologia é encobrir o aparelho escolar 

num manto de pretensa neutralidade: 

 
Os mecanismos que produzem esse resultado vital para o regime capitalista são 

naturalmente encobertos e dissimulados por uma das formas essenciais da ideologia 

burguesa dominante: uma ideologia que representa a Escola como neutra, 

desprovida de ideologia (uma vez que é leiga), aonde os professores das c rianças 

que lhes são confiadas (com toda confiança) pelos “pais” (que por sua vez são 

também livres, isto é, proprietários de seus filhos), conduzem-nas à liberdade, à 

moralidade, à responsabilidade, à responsabilidade adulta pelo seu exemplo, 

conhecimentos, literatura e virtudes “libertárias”. (ALTHUSSER, 1985: 80) 

 

Assim, a ideologia compreendida como um sistema de relações imaginárias dos 

homens com as relações reais em que está situado é tomada na realidade como uma existência 

material, uma vez que “as „idéias‟ de um sujeito humano existem em seus atos” 

(ALTHUSSER, 1985: 91). 
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Destarte, é no interior das instituições (AIE), por meio de seus rituais e práticas 

que as ideologias se concretizam. É nesse espaço que elas interpelam os indivíduos concretos, 

recruta a todos, visando sua submissão.  

Concluindo, Althusser (1985) afirma que o Estado e os seus Aparelhos só têm 

sentido do ponto de vista da luta de classes e explica que a ideologia não se torna dominante 

pela mera tomada de poder do Estado. Deve haver uma luta de classes dura e ininterrupta: 

“(...) antes de mais nada contra as antigas classes dominantes e suas posições nos antigos e 

novos AIE, em seguida contra a classe explorada”. Encerra a discussão afirmando ser o AIE a 

sede e o palco da luta de classes e que “(...) da mesma maneira a ideologia que uma classe 

dominada consegue defender dentro e contra tais AIE os ultrapassa, pois vem de outro lugar” 

(ALTHUSSER, 1985: 106-107), aspecto pouco discutido e explorado em sua teoria. 

Para Althusser existe uma relativa autonomia da ideologia em relação à base 

econômica e esta possui uma materialidade nas práticas das instituições. Assim, os sujeitos 

são interpelados por ela nos AIE, que são alvo e palco das lutas de classes. Uma crítica de 

Fairclough (2008) à teoria althusseriana é a ênfase dada à dominação, retratada na ação 

unilateral da classe dominante sobre as demais fazendo valer sua ideologia que funciona como 

cimento social, mantendo o equilíbrio social: 

 
Particularmente, o trabalho de Althusser contém uma contradição não-resolvida 

entre uma visão de dominação que é imposição unilaterial e reprodução de uma 

ideologia dominante, em que a ideologia figura como um cimento social universal, e 

sua insistência  nos aparelhos como local e marco delimitador de uma constante luta 

de classe cujo resultado está sempre em equilíbrio. Com efeito, é a visão anterior 

que é predominante, havendo marginalização da luta, da contradição e da 

transformação. (FAIRCLOUGH, 2008: 117) 

 

Por outro lado, Fairclough (2008) critica também a forma como o processo de 

interpelação do sujeito é apresentado. Para ele, os efeitos de tal interpelação são exagerados, 

pois a referida teoria não considera a dialética no processo, subestimando a capacidade do 

sujeito de agir individual ou coletivamente, de se interpor à ideologia imposta e ser capaz de 

se posicionar diferentemente, de realizar suas próprias conexões entre práticas e ideologias 

que permeiam o contexto em que se situa de forma crítica e criativa. Dessa forma, os efeitos 

da interpelação do sujeito é variável e não determinado como faz crer a idéia de constituição 

ideológica do sujeito defendida por Althusser. 

As concepções de ideologia até aqui apresentadas estão situadas no campo da 

abordagem marxista. Distanciam-se entre si, dentre outros aspectos, em razão de sua maior ou 

menor determinação econômica. Nesse sentido elas trazem embutidas o questionamento sobre 
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sua autonomia, bem como a compreensão de serem falseadoras ou não da realidade. Como 

relata Sobriño (1986: 18): “(...) a ideologia vincula-se fundamentalmente ao problema da 

verdade/falsidade; da adequação total à realidade, ou de deformação total desta”.  

Para o âmbito de nossa análise, a atuação ideológica de um aparelho específico - o 

sistema escolar -, nos preocupamos em tecer algumas considerações sobre a realidade da 

escola objeto de nossa pesquisa, tendo em vista identificar como e qual a natureza da 

ideologia materializada em suas práticas. 

Nesse sentido, a despeito das funções que a ideologia cumpre na sociedade 

(SOBRIÑO, 1986) em relação à estrutura de classe, em relação à estrutura de poder, em 

relação à estrutura jurídico-política, em relação à estrutura econômica, em relação aos 

conhecimentos e, por fim, em relação às representações ou “concepções de mundo”; 

centramos nossa atenção sobre esta última.  

No estudo de tais representações ou concepções que integram a sociedade, 

partimos do conceito de ideologia como um conjunto de construções simbólicas conflitantes, 

que assumem uma materialidade própria e interpela os sujeitos buscando sua adesão e 

convencimento. Este conjunto multiforme contempla idéias, valores, conceitos, crenças e 

representações que se pretendem aceitas pelos sujeitos, fazendo-os atuarem segundo suas 

prescrições e visões de mundo.  

Considerando que no contexto sócio-político de nossa pesquisa determinada 

conformação ideológica se mostrou dominante e, dessa forma, hegemônica, cabe-nos adentrar 

sobre as especificidades de tal ideologia para compreendê-la como uma construção 

supraestrutural que teve determinada base de sustentação.  

Feito isto, voltamos nosso olhar para a materialização das ideologias no âmbito da 

escola em que pesquisamos, compreendendo-as no contexto sócio-econômico e político 

determinado, de forma a inferirmos se a instituição desenvolveu elementos e práticas que se 

confrontaram com a proposta educacional então hegemônica.  

Nesses termos, poderemos compreender se a ideologia dominante conseguiu ser 

não apenas hegemônica encontrando um terreno fértil para sua disseminação ou se o cenário 

foi marcado pelo conflito e o confronto de concepções antagônicas, configurando a escola não 

apenas como palco da luta de classe, mas como possuidora de uma proposta educacional 

contra-hegemônica. 

Tecidas tais considerações, partimos para a discussão das teorias de currículo, 

tendo em vista situá-las no âmbito das nossas análises sobre uma educação que se pretende 

contra-hegemônica.  
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2.2. Um currículo escolar de duas faces antagônicas: a que reproduz e a que emancipa 

 

Um exemplo típico de controle social é o currículo escolar porque ele serve, na 

maioria das vezes, para legitimar o aprisionamento das idéias e das experiências dos 

indivíduos, ao invés de cumprir, como advoga Matos (1996), o papel de fomentador de uma 

educação para a sua emancipação. Retomando as palavras de Matos, “compreender seu 

eclipse é interrogar a permanência da barbárie no interior da civilização, e questionar as 

relações entre autonomia e repressão para que Auschwitz
28

 não se repita” (MATOS, 1996: 

22). Segundo ela, há barbárie sempre que qualquer grupo se auto-intitule representante 

legítimo da organização social e, para alcançar o seu intento, se utilize da violência física, dos 

genocídios, racismo, tortura, fundamentos religiosos e guerra.  

De acordo com José Augusto Pacheco (2005), etimologicamente o termo 

currículo significa o sentido de um curso, em especial um curso regular de estudos numa 

escola ou numa universidade. “O lexema currículo, proveniente do étimo latino currere 

(significa caminho, jornada, trajectória, percurso a seguir), encerra duas idéias principais: uma 

de seqüência ordenada, outra de noção de totalidade de estudos” (PACHECO, 2005: 35). 

Como é uma jornada ela é dinâmica e por isso repleta de obstáculos o que torna a sua 

definição tarefa difícil por não propiciar consenso sobre o seu verdadeiro significado. Como é 

um campo de estudo recente e emergente, uma definição abrangente do termo pode vir a 

tornar extemporâneo e negativo o seu conceito. 

Esse sentido polissêmico do termo e também sua origem recente, propiciou que 

ele se firmasse inicialmente com o significado de organização do ensino no mesmo sentido de 

disciplina. Esse significado reduz o conceito a  

 
uma intenção prescritiva, situada no plano do que deve ocorrer ou do que tem que 

ser feito, de uma formação antecipadamente determinada em termos de resultados de 

aprendizagem, geralmente traduzida num plano de estudos, ou num programa, muito 

estruturado e organizado na base de objectivos-conteúdos-actividades-avaliação e de 

acordo com a natureza das disciplinas. (IBDEM, 2005: 31). 

 

Nesta perspectiva, salienta o autor, o currículo aponta para um amontoado de 

exigências acadêmicas alicerçadas na tradição das disciplinas como alma curricular reduzindo 

as práticas a uma ação tecnológica e eficientista. Desse ponto de vista, falar de currículo ou 

falar de programa é a mesma coisa já que representam a mesma realidade.  

                                                 
28

 Auschwitz é o nome do campo de concentração onde, na Segunda Guerra Mundial, milhões de judeus foram 

executados pelo nazismo de Hitler – “emblema do mundo administrado – não é um acidente de percurso político, 

mas o resultado do vitorioso desenvolvimento da ratio, cuja matriz é a ciência moderna, desde Bacon, vinculada 

ao desenvolvimento industrial agressivo, sob auspícios expressamente materiais” (MATOS, 1996: 22). 
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Essa tradição é oriunda do pensamento curricular de Bobbitt, cujos fundamentos 

estão alicerçados na função técnica que orienta a educação, isto é, educar os j ovens como se 

fossem adultos. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva (2007), Bobbitt propunha que a escola 

trabalhasse por objetivos e que esses deveriam se privar pelo exame das habilidades 

necessárias para exercer com eficiência as ocupações profissionais da vida adulta. Para isso “o 

sistema educacional deveria ser tão eficiente quanto qualquer outra empresa econômica” 

(SILVA, 2007: 23), ele deveria funcionar como uma empresa que visa a resultados e, nesse 

sentido, estabeleceria métodos que pudessem obtê-los eficazmente e forma de medi-los para 

verificar se os mesmos foram alcançados.  

Então, nessa vertente, era preciso estabelecer as habilidades necessárias para os 

postos de trabalho e, dessa forma, cabia aos especialistas em currículo desenvolvê-lo em 

função da obtenção destas habilidades e elaborar processos de medição para verificar se elas 

foram aprendidas. Em outras palavras, “na perspectiva de Bobbitt, a questão do currículo se 

transforma numa questão de organização. O currículo é simplesmente uma mecânica, (...) se 

resume a uma questão de desenvolvimento, a uma questão técnica” (IBDEM, 2007: 24).   

Corrobora Pacheco (2005) assinalando que: 

 
Na tradição técnica, currículo significa o conjunto de todas as experiências 

planificadas no âmbito da escolarização dos alunos, vinculando-se a aprendizagem a 

planos de instrução que predeterminam os resultados e valorizam os fundamentos de 

uma psicologia de natureza comportamentalista (PACHECO, 2005: 33). 

 

Nessa tradição que se constitui ainda numa das vertentes dominantes da educação, 

o especialista procura o domínio do processo e o faz no sentido de garantir o controle e 

maximizar o rendimento. “O interesse subjacente é o controle técnico” (MOREIRA, 2008: 

50). 

Um outro significado para currículo e que também é apresentado pelo autor 

acima, está relacionado ao modelo denominado circular-consensual. Nessa tradição a 

comunidade escolar fica envolvida com o processo e há interferência do especialista apenas 

no momento em que o mesmo é requisitado ou quando ele achar que é conveniente. 

 “Esse modelo apresenta alguns elementos de controle, mas o interesse em 

comunicação e consenso predomina” (IBDEM, 2008: 50). Nesse sentido, de acordo com Silva 

(2007), ele se aproxima das vertentes consideradas mais progressistas, como a liderada por 

John Dewey porque se preocupava mais com a construção da democracia do que com o 

funcionamento da economia.  
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Retornando ao texto de Moreira (2008) verificamos que ele assinala que Dewey 

está associado a esse paradigma circular-consensual na medida em que ele pode ser 

identificado com: a) a ênfase na atuação do especialista no processo de construção de um 

ambiente instrucional científico; b) a preocupação com questões sociais e mudança social; c) a 

ênfase nos interesses e necessidades das crianças; e d) padrões de organização curricular 

baseados na organização psicológica do conteúdo. 

Entretanto, concluindo com Silva (2007) podemos assegurar que a influência de 

Dewey não refletiu da mesma forma que a de Bobbitt na formação do currículo como campo 

de estudos. 

Um último significado está relacionado à tradição com raízes no pensamento com 

vínculos na prática e emancipação da inter-relação dos diversos contextos de decisão o que 

ocasiona resultados que perpassam o plano de intenções para a sua realização dentro da 

estrutura organizacional.  

Alinham-se à corrente pensadores como Michel Apple, Henry Giroux, Paulo 

Freire e Demerval Saviani. É o currículo dialógico, crítico, tomado como um “conjunto de 

experiências educativas vividas pelos alunos, dentro do contexto escolar, dependentes de 

intenções prévias, quer como um propósito bastante flexível, que permanece aberto e 

dependente da sua aplicação” (PACHECO, 2005: 33).  

Em outras palavras é um coletivo educacional organizado em torno de intenções, 

atitudes, crenças e valores com o intuito de realizar, no contexto das experiências e dos 

processos, uma aprendizagem formal e/ou informal. Quer dizer, é um modelo dialógico onde 

participam na sua construção os diversos atores, principalmente professores e alunos. “O 

interesse emancipatório é o predominante” (MOREIRA, 2008: 50).  

Por certo, essas três tradições distintas de se abordar currículo não esgotam o 

conceito, restando muitas outras perspectivas. E se existem outras definições ele deve ser 

tratado como uma estrutura complexa e ambígua. Quer dizer que para que possamos 

compreendê-lo precisamos desvelar os contextos em que se situam e as pessoas que nele 

intervêm porque, em que pese elas terem boas ou más intenções estão envoltas por uma 

complexidade de interesses antagônicos.  

Por isso Michel Apple (2006) propõe que se considerem tanto aspectos de 

reprodução quanto de resistência na análise curricular. E mais, conforme ressalta Giroux 

(1986), o diálogo entre os vários discursos é importante para que identifiquemos os pontos 

convergentes que podem ser usados na luta por mudança social. “Isso significa, porém, 
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reconhecermos que existem diferenças entre as diversas teorias e que umas podem conter 

elementos mais ou menos repressivos que outras” (MOREIRA, 2008: 71).  

Nesse sentido, seguimos a linha de Pacheco (2005) para sintetizar a nossa 

compreensão de organização curricular como uma construção social histórica que depende de 

múltiplos condicionantes e de interesses conflitantes.  

Tendo como base esses condicionantes no campo da tradição curricular na 

educação e cientes que o currículo escolar é historicamente construído num campo de 

disputas, voltamos nosso olhar para a sua configuração na realidade brasileira. 

O pensamento curricular no Brasil tem origem nos anos vinte e trinta com base 

nas idéias dos pioneiros da Escola Nova, coincidindo com as mudanças significativas a nível 

econômico, político e social por que passava o país. Tinha como pressuposto “superar as 

limitações da antiga tradição pedagógica jesuítica e da tradição enciclopédica, que teve 

origem com a influência francesa na educação brasileira, e esforçaram-se por tornar o quase 

inexistente sistema educacional consistente com o novo contexto” (MOREIRA, 2008: 82).  

Com base nesse pressuposto, os pioneiros promoveram reformas com foco nas 

idéias progressistas derivadas do pensamento de Dewey e Kilpatrick que influenciaram, 

conforme ressalta Saviani (2003), o cenário educacional brasileiro até o início da década de 

sessenta.  

Porém, os pioneiros não tinham uma unidade de pensamento. Uns se associavam 

com as correntes democráticas liberais enquanto outros eram marxistas críticos e, portanto, 

mais radicais. Segundo Silva (2007) essas divisões dificultaram o avanço das transformações, 

refletiram nas reformas da legislação da época e se estenderam para as reformas do período da 

ditadura militar.  

Dessa forma, o golpe militar de 1964 interrompe esse cenário educacional em 

transformação e impõe o alinhamento do currículo, em nome da modernização e 

racionalização do país, à tendência tecnicista bloqueando o avanço da tendência progressista e 

suas intenções emancipatórias.  

 
A tendência tecnicista passou a prevalecer, em sintonia com o discurso de eficiência 

e modernização adotado pelos militares, e diluiu não só a ênfase às necessidades 

individuais da tendência progressista, mas também as intenções emancipatórias das 

orientações críticas, incompatíveis com a doutrina de segurança nacional que passou 

a orientar as decisões governamentais. A preocupação principal passou a ser a 

eficiência do processo pedagógico, indispensável ao treinamento adequado do 

capital humano do país. (MOREIRA, 2008: 83).  

 



102 

 

Conclui o autor advertindo que a implantação dessa tendência, de certa forma, 

teve associação com as idéias progressistas oriundas dos pioneiros da Escola Nova porque os 

primeiros manuais de currículo que eles publicaram no Brasil continham, em seu interior, sob 

o ponto de vista da interação de condições internacionais, societárias e processuais, elementos 

tecnicistas bastante evidentes. 

 Portanto, a possibilidade de uma educação crítica que se encontrava presente na 

perspectiva progressista foi tratada como subversiva pelo golpe militar sendo eliminada em 

detrimento do reprodutivismo tecnicista.  

Os militares, então, reorganizaram o sistema educacional brasileiro tendo como 

mote a preocupação com o ensino secundário, o ensino profissionalizante, a formação de 

professores e o ensino superior. Usaram para a sua efetivação a fragmentação do trabalho 

pedagógico no intuito de torná-lo eficiente e produtivo e para isso impuseram a aplicação de 

técnicas e metodologias importadas, simplificadas e transmitidas por supervisores.  

Porém, a partir dos anos setenta, com a entrada no país de literatura mais branda 

sobre a construção científica de currículos progressistas, a tendência tecnicista começa a ser 

questionada. O certo é que, “o discurso curricular em nosso país nunca foi puramente 

tecnicista, nem derivado somente de um interesse em controle técnico, nem permeado apenas 

por uma teoria de controle social direto” (MOREIRA, 2008: 149).  

Sendo assim, cientes da complexidade e da ambigüidade do tema, 

compreendemos currículo como o conjunto das atividades desenvolvidas pela escola e não 

como programa de disciplinas. Demerval Saviani (2003) coloca uma ressalva quanto a essa 

definição. De acordo com ele, se currículo é tudo o que a escola faz não tem sentido falarmos 

de atividades extracurriculares, ou seja, de apagarmos a diferença entre curricular e 

extracurricular dando-lhes o mesmo peso. Continua o autor, se assim o fizermos estaremos 

abrindo  

 

caminho para toda sorte de tergiversações, inversões e confusões que terminam por 

descaracterizar o trabalho escolar. Com isso, facilmente, o secundário pode tomar o 

lugar daquilo que é principal, deslocando-se, em conseqüência, para o âmbito do 

acessório aquelas atividades que constituem a razão de ser da escola. (SAVIANI, 

2003: 16). 

 

O que o autor quer dizer é que apesar da escola ser um espaço criativo para uma 

diversidade de atividades extracurriculares ela não deve privar os indivíduos do tempo 

destinado ao processo de transmissão-assimilação de conhecimentos sistematizados. Nas 
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palavras do autor significa que “se perdeu de vista a atividade nuclear da escola, isto é, a 

transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado” (IBDEM, 2003: 16).  

Tendo como base essas considerações, Saviani corrige a sua concepção de 

currículo definindo-o como o conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço e 

tempo escolares, isto é, uma escola funcionando, propiciando o que lhe é essência, a 

viabilização das condições de transmissão-assimilação do saber sistematizado.  

A efetividade na escola do saber sistematizado só é possível se desvelarmos do 

currículo os seus aspectos formais, as chamadas grades curriculares. Estas sim, são objetos 

permanentes de avaliação que, quando desgastadas, necessitam ser reformadas. 

 Com a reforma, implanta-se um novo currículo e, passado um novo interstício, 

começa-se a observar que há falhas na proposta, as condições previstas não se concretizaram e 

as melhorias não foram significativas com se era esperado. Começa-se, então, um novo ciclo, 

porém, já desgastado e carregado de frustrações arrefecem o ânimo dos entusiastas e 

alimentam a descrença dos acomodados, ficando comprometida a tão almejada melhoria da 

qualidade de ensino.  

Adorno (1996), já advertia que é impossível às reformas pedagógicas, mesmo que 

consideradas indispensáveis, isoladamente, contribuir de forma efetiva para a superação da 

crise, podendo, inclusive, em alguns casos, até reforçá-la, uma vez que elas poderiam 

abrandar “as necessárias exigências a serem feitas aos que devem ser educados e porque 

revelam uma inocente despreocupação diante do poder que a realidade extra-pedagógica 

exerce sobre eles” (ADORNO, 1996: 388).  

Por certo, podemos reconhecer que os problemas vivenciados com os currículos 

são mais profundos do que uma simples alteração na matriz curricular. Um deles é sua 

concepção positivista.  

De acordo com essa concepção, “o conhecimento advém da experiência: há um 

real dado em que a razão deve se apoiar. O real é um todo único, composto de fatos, 

fenômenos que se apresentam como (...) única razão capaz de dar conta da multiplicidade 

desconexa” (LOPES, 1999: 38). Parte do geral para o específico, do abstrato para o concreto, 

do teórico para o prático, do básico para o profissionalizante. Segundo Oliveira (1994), “as 

contaminações positivistas já enterraram muito sonho, muita luta e muito heroísmo humano 

nas malhas de seus enganos” (OLIVEIRA, 1994: 138). 

O pressuposto deste modelo é o de que primeiro o aluno tem de aprender os 

conteúdos gerais, para depois tentar aplicar ou reconhecer a aplicação destes conteúdos na 

realidade. Isso não se efetiva porquanto nos estudos iniciais o aluno não encontra significa do 
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para a aprendizagem, porque não consegue relacionar os conteúdos com sua aplicação. Eles 

estão fracionados, descontextualizados, não geram problemas. Sem questionamentos não se 

estimula o pensamento criativo e estaciona-se no ensino reprodutivo, com ênfase na repetição 

e na memória, uma memória que aliena o indivíduo porque a atividade gasta na sua formação 

está centrada na adaptação ao existente.  

Em resumo, a lógica positivista revela “a classificação, a fragmentação do saber, a 

desvinculação com uma verdade universal e o atrelamento ao chamado „interesse pessoal (no 

caso o interesse de grupos sociais) presentes nos processos educacionais” (PRESTES, 1994: 

97).  

Estas distorções na sua concepção também se repetem e se multiplicam na sua 

organização. A organização curricular é fruto de uma política que, segundo Dias e Abreu 

(2006), é definida em três contextos: o contexto da influência, no qual as definições e os 

discursos políticos são iniciados e/ou construídos; o contexto da produção, no qual textos com 

as definições políticas selecionadas anteriormente são produzidos; e o contexto da prática, no 

qual as definições curriculares são recriadas e reinterpretadas. Ela é a expressão da 

transmissão cultural na escola, entendida, aqui, como aquilo que se ensina, a maneira como se 

portam os alunos e o que realmente a escola assume como aceitável.  

Dessa forma, estamos tomando o conceito de currículo no seu sentido amplo, isto 

é, na sua intenção, elaboração, implementação e todas as experiências escolares vividas pelos 

alunos. Isso significa analisar, além da grade curricular, as lições pedagógicas que ocorrem no 

cotidiano escolar e os aspectos referentes aos seus valores, hábitos e atitudes.  

Analisá-las de forma consciente, dando rumo às suas intenções, não apenas as de 

caráter explícitos, mas, também, as embutidas nas ações da comunidade social e denominadas 

de currículo “oculto”. 

O currículo oculto é composto pelo conjunto dos valores culturais que  

 
povoam todas as experiências e situações que ocorrem nas escolas, este conjunto de 

interações cotidianas e regularidades que, mesmo ou exatamente porque não 

explicitadas nem tornadas conscientes, interpõem-se poderosas, ensinando e 

transmitindo valores que suplantam os conceitos e valores oficialmente expostos. Há 

uma tensão extraordinária nessa dissonância entre representações e valores claros, 

oficiais, e suas contrapartidas semi-ocultas, informais, indiscutidas (OLIVEIRA, 

1994: 127). 

 

Por não constarem dos documentos oficiais, surgem a partir da história de vida e 

das experiências cotidianas dos aprendizes, tais como os preconceitos de classe, de sexo e de 
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raça e, freqüentemente, são veiculados pelos próprios professores, pelos livros didáticos
29

 e 

pelos meios de comunicação de massa, principalmente o rádio e a televisão acarretando numa 

formação cada vez mais superficial.  

Assim, as formas dominantes dos currículos escolares refletem as idéias 

predominantes na sociedade. Talvez por isso, “não concebemos, ainda, nenhuma maneira de 

fazer o currículo oculto funcionar em favor de objetivos mais democráticos e igualitários” 

(SILVA, 1992: 29). Nesse sentido, a função da escola não é só instruir ou educar, mas, a 

formação humana.  

Cabe aqui ressaltar que, apesar de ser a escola, instrumento inequívoco de 

reprodução social, também é espaço de resistência. Numa visão dialética da compreensão da 

“realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação” (KONDER, 

1981: 8), é ao mesmo tempo reprodutora do pensamento social dominante como capaz de 

produzir a mudança.  

Corroborando com o tema, Oliveira (1994) nos diz que “como todas as 

instituições criadas pelo homem, a escola é ambígua, mas é ambígua porque, acima de tudo, é 

uma realidade dialética. Tem plasticidade. Pode ser transformada. Pode transformar também” 

(OLIVEIRA, 1994: 137). 

A reprodução social é incorporada pelas teorias que tem como preocupação 

central explicar de que forma a escola se coloca a serviço da classe dominante. Seus teóricos 

se colocam contra as posições dessa classe que defendem uma formação escolar neutra e 

modos objetivos de instrução.  

Nesse sentido, eles intervém teoricamente para fazer a mediação entre as escolas e 

os interesses do capital. Por não concatenarem-se obrigatoriamente com a concepção oficial 

de escolarização, tais teorias “focalizam como as escolas utilizam seus recursos materiais e 

ideológicos para reproduzir as relações sociais e atitudes necessárias para manter as divisões 

sociais de trabalho, essenciais as relações de produção existentes” (GIROUX, 1986: 107).  

Ainda, segundo o autor, essas teorias apresentam modelos de dominação tão arraigados que 

mesmo as referências à resistência ou mudança social soam como uma lamúria em surdina. 

Ele então aponta duas posições importantes que brotam dos enfoques reprodutivistas para 

analisar a relação entre escolarização e as sociedades capitalistas: as teorias de reprodução 

social e de reprodução cultural. 

                                                 
29

 “O livro didático não é apenas um reprodutor das políticas curriculares, na medida em que o campo editorial 

se apropria das concepções das propostas oficiais e da prática e as reinterpreta de acordo com as suas próprias 

concepções e finalidades. Novos significados e interpretações formam-se, influenciando não só o contexto 

escolar como também os contextos que lhe deram origem” (DIAS et ABREU, 2006: 301).  
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As teorias de reprodução social têm como cerne o conceito de que o papel 

fundamental das escolas é o de manter o modelo de produção capitalista, por isso se baseiam 

no sistema econômico. Já as teorias de reprodução cultural se preocupam na repetição e 

reprodução das sociedades capitalistas com viés na estrutura e transmissão do campo cultural 

da escola, isto é, como a cultura escolar é produzida, selecionada e legitimada. Em outras 

palavras, “o papel mediador da cultura na reprodução das sociedades de classe tem prioridade 

sobre o estudo de assuntos correlatos, tais como a fonte e as conseqüências da desigualdade 

econômica” (IBDEM: 120). 

Em relação à resistência, podemos explicitá-la como uma ação que determinados 

grupos sociais empreendem, em momentos específicos, para romper com a ordem vigente. 

Esta é uma característica intrínseca aos seres humanos porquanto já realizou grandes 

transformações na organização social estabelecida. Devemos, então, tomá-la num sentido 

mais amplo, ou seja, como uma construção teórica e ideológica afeita a uma análise mais 

complexa entre a relação escola-sociedade.  

Mais importante que isso, conforme assinala Giroux (1986), ela representa mais 

do que um novo slogan heurístico na linguagem de uma pedagogia crítica, “ela representa um 

modo de discurso que rejeita as explicações tradicionais do fracasso escolar e do 

comportamento de oposição” (GIROUX, 1986: 146). Continua o autor ressaltando que 

existem mediações e ações ao nível da escola e do currículo que podem se contrapor à 

dominação rígida das estruturas econômicas e sociais que reproduzem a ideologia hegemônica 

de poder e de controle.  

Assim, as relações sociais bem como a pedagogia e o currículo não são 

construídos apenas em função da dominação e do controle. Há um espaço na escola para a 

oposição e a resistência, para a rebelião e a subversão. 

De uma forma mais genérica, entendemos resistência no sentido de emancipação, 

de supressão da estrutura social estratificada em classes, que deve ser efetivada por 

intermédio da ação de enfrentamento dos indivíduos de maneira não acomodada e 

conformista. Dito isto porque “os processos de resistência constituem um conjunto de práticas 

formadoras de diferentes saberes” (LOPES, 1999: 150) e, por conta da força da hegemonia, 

esses saberes, salvo exceções singulares, faz com que os indivíduos sejam impotentes para 

fazer a “genealogia e crítica dos padrões culturais e de identidade individual valorizados e 

sancionados, restando-lhes responder a eles com entusiasmo positivo ou com submissa 

indiferença, mas, dificilmente, combatendo-os ou rejeitando-os crítica e conscientemente  

(POLICARPO Jr., 2000: 150). 
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O resultado deste processo de conformação, evidentemente, tem raízes numa ação 

docente que é pouco consciente, em que o professor celebra rituais pedagógicos sem uma 

reflexão profunda sobre o seu conceito, reproduzindo práticas tradicionais ou deixando-se 

levar por mudanças periféricas. O ambiente social e cultural em que vive o professor interfere 

fortemente no ensino, que é uma prática social. Esta prática se concretiza pela interação entre 

professor e alunos tendo reflexos sobre a cultura e os contextos sociais a que pertencem.  

Dessa forma, estudar a natureza do conhecimento escolar é procurar entender os 

conteúdos escolares e o currículo que os orienta e os materializa sob o ponto de vista 

ideológico, ou seja, compreender a quem eles servem. Isto porque, a estrutura dos conteúdos e 

da organização escolar manifesta uma posição teórica   de   conceber   o  conhecimento e  

revelar de que forma a civilização o produz e o consome, mesmo quando sabemos que “nem 

todo conhecimento humano é necessário para a perpetuação da cultura humana, ou mesmo 

passível de ser ensinado” (GIROUX: 84).  

Nós professores estamos desprovidos desses referenciais teóricos para refletir 

sobre as nossas próprias concepções de educação e como as veiculamos no processo de ensino 

que desenvolvemos. Muito menos temos tempo de analisar estas concepções como 

definidoras de formas de organização curricular e da maneira como selecionamos e 

desenvolvemos os conteúdos escolares.   

Estas distorções advêm de uma concepção que desconsidera a necessidade dos 

docentes de estarem sempre em aprendizagem porque quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender, neste movimento dialógico, o ensinar-aprender passa a ser uma 

experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e éti ca 

(IDEM, 1997).  

O autor, consciente e preocupado com a ampliação e a diversidade de saberes hoje 

requeridos do professor propõe uma reflexão sobre a necessidade de se ter coerência entre o 

saber fazer e o saber ser, entendendo que a prática docente está inserida na dimensão social da 

formação humana. Enquanto docente, é preciso entender que não há docência sem discência.  

Deve ser uma aprendizagem sempre positiva, reflexiva, de (re)elaboração de 

conhecimentos, mas atenta à responsabilidade com o controle do processo que não pode visar 

a si mesmo, mas o compromisso com a aprendizagem e crescimento dos alunos. “Jamais 

podemos dispensar o próprio educador da sua tarefa de se educar enquanto educador, quer 

dizer, buscar a sua plenitude na sua atuação profissional. A educação do educador sempre será 

a espinha dorsal da própria Educação” (RÖHR, 2006: 17). 
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Pelas razões expostas, para efetivarmos uma educação crítica e contra-

hegemônica entendemos ser necessário que os programas de formação inicial e em serviço 

incluam mecanismos de intervenção na prática cotidiana do professor no sentido de tornar o 

processo de titulação efetivo. Esses mecanismos vinculam-se aos trabalhos compartilhados 

com os colegas de curso e com outros profissionais, como por exemplo, orientadores, 

supervisores e coordenadores pedagógicos.  

Não falamos da redução da formação aos aspectos práticos, mas da garantia das 

condições necessárias para se trabalhar a relação entre os aspectos teóricos e práticos de 

forma equilibrada no sentido de garantir ao professor em formação o desenvolvimento das 

competências necessárias ao exercício do seu trabalho em articulação com os fundamentos 

pedagógicos.  

Dito de outra forma, ao aprender os conteúdos curriculares, o professor em 

formação deve enxergá-los no sentido de quem planeja e realiza o seu ensino. Por 

conseqüência, a gestão da sala de aula adquire importância significativa para o 

desenvolvimento e a aquisição do saber docente. 

Nessa perspectiva, o currículo deve pressupor uma concepção determinada de 

construção do conhecimento no contexto escolar, obtido por meio do encontro de uma 

diversidade de saberes: saber cotidiano trazido do contexto vivencial, conceitos científicos 

acadêmicos, elementos estéticos e culturais, bem como conhecimentos de normas e marcos 

curriculares legais.  

Essa construção deve ser feita em condições dialógicas em que prevaleça o 

contato dos alunos entre si e com o professor. Para que essas condições se efetivem é de 

fundamental importância que o professor, conforme assinala Menga Lüdke (1984) conheça os 

conteúdos do ensino e os tome de forma comprometida com o que faz para dominar o 

instrumental relativo aos fazeres pedagógicos e atuar na escola e na sala de aula.  

Em suma, como a existência humana necessita de conhecimento, concluímos que 

ele deve ser concedido sob a ótica de uma educação humana, isto é, no sentido de igualdade 

de oportunidades, de respeito às diferenças e à individualidade. Isso requer que tomemos uma 

posição radical contra escolas, sistemas pedagógicos e legislação que servem, como 

observado por Souza (2007), apenas aos privilégios dos alunos provenientes dos setores 

médios da sociedade brasileira.  

Se não temos condição de intuir sobre o que está por trás da legislação, se não 

temos consciência de que tipo de educação é mais adequada para uma formação humana, não 

percebemos que existe uma cultura dominante que contribui para a imposição do sistema 
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simbólico reprodutor da estrutura de poder (BOURDIEU; PASSERON, 1970). E a força 

dessa estrutura suprimirá a cultura popular de nossas práticas pedagógicas e curriculares nas 

estruturas formais de ensino.  

Além disso, nas práticas cotidianas da escola são criadas expectativas e 

estereótipos em relação aos alunos das camadas populares, gerando novas práticas 

pedagógicas que os afastam do processo. Nesse sentido, o fracasso escolar não é fruto 

exclusivo de fatores externos à escola, mas de suas diversas forças e relações internas 

(ABRAMOVAY; CASTRO, 2003) que acabam refletindo no espaço da sala de aula. Assim, 

de acordo com Oliveira (2000), a sala de aula além de ser espaço de desafio, é também de 

desejo, de negociação, de resistência, de revelação de nossos acertos ou de nossos conflitos.  

Uma das maneiras de aproveitarmos ao máximo o que tem de melhor esse espaço 

de (re)significações é transformarmos nossos discursos pedagógicos em “práticas 

competentes, lúdicas e sensíveis” (OLIVEIRA, 2000: 61). Se assim o fazemos, ampliamos 

nossos desafios nas tarefas que se desenvolvem na sala de aula em função da estimulação e 

participação ativa e crítica dos alunos, propiciando dessa forma, uma formação que vá além 

da simples transmissão de conhecimentos.  

Destarte, para que possamos entender com maior nitidez esse processo de 

formação que se mostra cada vez mais equivocado precisamos desnudar essa prática 

pedagógica que vigora na maioria das nossas escolas mesmo porque, apesar de termos obtido 

avanços significativos na produção de conhecimentos teóricos, a prática pedagógica, na 

maioria das nossas escolas continua inalterada.  

É essencial compreendermos o contexto histórico-social em que ela é produzida e, 

especialmente, como condiciona seus principais atores. Segundo Lopes (1999), 

historicamente essa prática está vinculada a dois tipos de Pedagogia: as legitimistas e as 

relativistas. De acordo com a autora, 

 

pedagogias legitimistas são entendidas como pedagogias que têm por objetivo o 

projeto de integração das culturas populares à cultura dominante. Por conseguinte, a 

escola é entendida como local de assimilação cultural, que visa aliviar as  limitações 

culturais das crianças. Tais pedagogias associam-se ao ideal meritocrático e tendem 

a reproduzir a hierarquia social dos saberes e das culturas. Pedagogias relativistas 

são, ao contrário, aquelas que defendem uma escola mais atenta aos saberes 

populares. No entanto, essas pedagogias podem recair em uma perspectiva populista 

de sobrevalorização das culturas de origem, negando a possibilidade do pluralismo 

cultural (LOPES, 1999: 59).  
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Confrontando a distinção que Lopes faz das pedagogias com as trazidas por outros 

autores, entendemos que as pedagogias legitimistas são na concepção destes autores as 

chamadas pedagogias crítico-reprodutivistas e as relativistas as crítico-sociais. 

Focalizando os aspectos referentes à organização escolar tais como liderança, 

autoridade e gestão, estudos de Nóvoa (1992) e Silva (1992) atestam a influência desses 

fatores na estabilidade dos professores e no desempenho dos alunos. 

 De acordo com Lück (2000), é a gestão escolar que promove a (re)distribuição 

das responsabilidades que objetivam intensificar a legitimidade do sistema escolar. Nesse 

sentido, consoante ao pensamento de Abramovay (2003) e Silva (1992), é essencial conhecer 

as concepções de gestão que fundamentam a prática de uma escola para compreender se as 

formas de participação que lá se engendram são compartilhadas. Se as ações são 

compartilhadas, a gestão é participativa. Se a gestão é participativa o diretor exerce uma 

liderança positiva e a escola, conforme ressalta Paro (2006), será eficaz. Escola eficaz  é escola 

motivada e com ambiente propício para o desenvolvimento da aprendizagem.  

Entretanto, deve-se ter em conta que a motivação, o ânimo e a satisfação não são 

responsabilidades que se restringem aos gestores. Professores, coordenadores, especialistas  e 

técnicos são co-responsáveis pela melhoria da qualidade do ambiente, criando condições 

objetivas para que o processo ensino-aprendizagem se realize de forma eficaz, identificando e 

modificando aspectos da atividade de trabalho, considerados contraproducentes. Cunha 

(1995), Sacristán (1997) e Moreira (2001) confirmam nossa avaliação quando assinalam que 

as escolas onde existe uma integração entre os professores tendem a ser mais eficazes do que 

aquelas onde os professores se mantêm profissionalmente isolados. 

Dessa forma, concordando com Abramovay (2003), “gestão participativa e 

descentralizada pressupõe uma prática de discussão coletiva, que envolve desde a divisão de 

responsabilidades e a definição das funções de cada um até as decisões sobre 

encaminhamentos e ações concretas” (ABRAMOVAY et alli, 2003: 64) e realizá-la no 

ambiente escolar é um passo significativo para tornar os projetos pedagógicos escolares 

inovadores.  

Infelizmente, o debate sobre inovação no campo da educação, segundo 

Abramovay (2003), está alinhado à idéia de que importar de outros países experiências bem-

sucedidas de modelos de aprendizado, avaliação de gestão e conteúdo curricular, é inovar e 

modernizar a funcionalidade da escola.  

No entanto, a mesma autora, alerta para o “aspecto setorizado deste tipo de 

percepção, ao tratar a inovação apenas do ponto de vista das metodologias educacionais, não 
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levando em conta os processos do fazer educacional, as diferenças culturais, sociais e 

econômicas” (ABRAMOVAY et alli, 2003: 66). 

O que depreendemos das considerações acima é que como a inovação não é 

atemporal nem abstrata, só adquire significado quando historicizada e contextualizada. Neste 

caso, inovação pode ser pensada como um instrumento de recuperação da auto-estima da 

escola, o restabelecimento de sua confiança, do diálogo dos diferentes atores com seu projeto 

institucional. Segundo Heller (1985), a idéia de inovação se localiza menos na oposição entre 

o novo e o velho e mais na atualização e/ou criação de mecanismos de recuperação das 

relações sociais.  

Tendo como base esse sentido de inovação, entendemos que quando as situações 

são adversas é que diferentes experiências pedagógicas são realizadas, como percebemos ao 

longo da história da educação e em especial, das instituições educativas, pois são esses os 

momentos propícios para se buscar formas alternativas de melhoria do processo ensino 

aprendizagem.  

Sendo assim, inovação aparece como uma experiência capaz de coordenar 

mudanças da tradição sejam elas de natureza pedagógica, comportamental, atitudinal e 

meritocrática, quanto externas e internas, não apenas do ponto de vista das ações que gera, 

mas dos valores que transmite. 

 Essa tradição impede, na escola pública, o desenvolvimento de atividades que 

compõem o cotidiano de vida das pessoas como cozinhar, arrumar a cama, costurar, pescar, 

cuidar de uma planta, sentar-se numa mesa, dente tantas outras. Trata-se, como diria Bourdieu 

(1989), de impedir aos menos afortunados a possibilidade de recuperação de seus capitais 

cultural, social e simbólico
30

. Corrobora com a idéia Souza (2004), quando admite que 

 
jamais se pensaria em distribuir numa escola uma bola ou uma vara de pescar. Tal 

idéia seria inconcebível. Porque a escola pública vem de uma tradição, datada da 

Revolução Industrial, de que a vida é uma coisa séria, minuto por minuto, lição por 

lição, tostão por tostão, tarefa por tarefa: honra ao mérito (SOUZA, 2004: 11).  
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 Capital Cultural - conjunto das qualificações intelectuais, produzidas pelo sistema escolar e/ou transmitidas 

pela família. Pode existir de três formas: em um estado incorporado como disposição durável do corpo 

(facilidade de se expressar em público), em estado objetivo como bem cultural (posse de obras de arte, 

bibliotecas), em estado institucionalizado, socialmente reconhecido por instituições (os diplomas e certificados 

escolares; Capital Social - conjunto de relações de que dispõe um indivíduo ou um grupo. Deter este capital 

implica num trabalho de estabelecimento de trocas e de relações (sociabilidade: convites recíprocos, lazer 

comum); Capital Simbólico - conjunto de rituais (etiqueta, protocolo), ligados a honrarias e ao reconhecimento. 

É o crédito e a autoridade que dão a um agente o reconhecimento e a posse das três outras formas de capital. 

Permite compreender que as múltiplas manifestações do código de honra e das regras de boa conduta, além de 

serem exigências do controle social, são também constitutivas de vantagens sociais com conseqüências ef etivas 

na organização social (BOURDIEU, 1989). 
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Sem a superação dessa tradição institui-se no seio escolar uma ordem desordenada 

e uma perda da capacidade de ensino e aprendizado do aluno e uma sensação de fracasso 

escolar compreendido como crítica ao sistema educacional, “aparelho” reprodutor das 

desigualdades socioeconômicas (Bourdieu; Passeron, 1970). 

 Assim, no espaço do cotidiano intra-escolar, duas culturas se confrontam: a 

cultura veiculada nos conteúdos programáticos e identificada com as camadas dominantes da 

população e a cultura popular, marginalizada e ausente das práticas pedagógicas curriculares 

no interior das escolas (Moreira, 1999: 54). 

A cultura, no seu entendimento singular, é o resultado das práticas das pessoas 

comuns, suas maneiras de fazer intencional e consciente que transformam a realidade dos 

homens distinguindo-os de outros animais. Em outras palavras, e de forma mais simplificada, 

pode ser “definida como mundo transformado pelos homens. “Todos os homens participam 

de alguma forma da criação cultural, estabelecem normas para a sua ação, partilham valores e 

crenças” (BOTLER, 2006: 109).  

Nos tempos atuais, em virtude do fluxo cultural ou transculturação advinda do 

processo de globalização e da diminuição das fronteiras entre os países, o termo perde o seu 

significado de isolamento ganhando uma configuração mais abrangente que abarca o diálogo 

e a convivência dos diferentes com suas diferenças, o chamado multiculturalismo.  

Assim, multiculturalismo não se reduz a interculturalidade, apesar de só ser 

possível alcançá-lo através do diálogo entre culturas (SOUZA, 2006), mas engloba toda a 

diversidade cultural, étnica, identitária e socioeconômica em suas formulações, representações 

e práticas, 

 
possibilitando a convivência dos diferentes com suas diferenças, mas capazes de 

dialogarem, construírem alguns objetivos comuns e agirem de forma consertada, 

ainda que essa generalização não garanta coerência aos pesquisadores/as e 

educadores/as que usam, às vezes desavisadamente, tais termos (Idem, 2006: 29).  

  

A formação cultural costuma ser presa fácil do modelo social-econômico 

dominante, porque, em geral, este determina, através das estratégias estabelecidas nas 

políticas públicas e na sua concretização no interior da escola, o que pode ou o que não pode 

ser considerado válido.  

A preservação da cultura pela educação não é um campo harmônico posto que a 

diversidade coexiste de forma acirrada, cada grupo cultural tentando superar os grupos 

diversos, impor seus significados aos demais (Souza, 2006; Botler , 2006). Sendo assim, 

administrá-la nos espaços de aprendizagem depende de negociação constante numa 
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perspectiva ética, isto é, de compartilhamento de valores com respeito às diferenças, de 

tomada da ação pedagógica sob conceitos e valores morais que gerem nos indivíduos uma 

reflexão crítica e transformadora do seu “status quo”. Nas palavras de McLaren (2000), “isto 

não significa tentar condensá-los em uma polpa cultural homogênea, mas sim sugerir que 

deve haver uma multiplicação de justiças e uma concepção pluralista de justiça, política, ética 

e estética” (McLAREN, 2000: 84). 

Gostaríamos, para finalizar, recuperar nos estudos de Tomaz Tadeu da Silva 

(2007) sobre o livro Class, codes and control, de Bernstein (1975), dois fundamentos sobre a 

organização estrutural do currículo que no nosso entendimento resumem a diversidade de 

tratamentos que até aqui fizemos sobre o tema currículo: a organização tipo coleção e o 

currículo integrado. Na organização tipo coleção 

 
as áreas e campos de conhecimento são mantidos fortemente isolados, separados. 

Não há permeabilidade entre as diferentes áreas de conhecimento. No currículo 

integrado, por sua vez, as distinções entre as diferentes áreas de conhecimento são 

muito menos nítidas, muito menos marcadas. A organização do currículo obedece a 

um princípio abrangente ao qual se subordinam todas as áreas que o compõem. 

(SILVA, 2007: 72). 

 

Como um dos nossos questionamentos na pesquisa se refere à existência ou não 

de um ensino técnico profissionalizante integrado à educação básica na instituição educativa 

investigada, para encerrar o capítulo nos deteremos um pouco mais na análise do currículo 

integrado.  

A discussão sobre o currículo integrado, ao longo da história da escolarização, 

tem esbarrado no embate entre as várias formas de disciplinas escolares, ou seja, no 

questionamento da possibilidade delas, na forma de sua especialização, poderem favorecer ou 

não a construção de um currículo integrado. Em outras palavras, queremos dizer que no 

espaço escolar as especializações da ciência são constantemente reproduzidas fragmentando o 

conhecimento e dificultando ações interdisciplinares. 

Diante desse embate, segundo Lopes (2002), podemos situar historicamente três 

grandes matrizes curriculares com princípios distintos que contém preocupações com a 

integração curricular: o currículo por competências; o currículo centrado nas disciplinas de 

referência e; o currículo centrado nas disciplinas ou matérias escolares.  

O currículo por competências surgiu nos anos de 1970 no intuito de substituir o 

conceito de objetivos comportamentais desenvolvidos por Tyler
31

. Nos dois casos predomina 

                                                 
31

 De acordo com Moreira (2008), Tyler foi um especialista em currículo que teve a preocupação com a 

definição dos elementos e variáveis relevantes envolvidas com ele e com a criação de um sistema de tomada de 
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os comportamentos mensuráveis, ou seja, cientificamente controláveis. De acordo com a 

autora a mudança visava “associar o comportamentalismo a dimensões humanistas mais 

amplas, visando formar os comportamentos, as habilidades e o saber fazer necessários ao 

exercício profissional e, portanto, à inserção social” (LOPES, 2002: 149). Para isso propunha 

a organização dos currículos por módulos de ensino na tentativa de reverter a primazia das 

disciplinas em favor da integração dos seus conteúdos, podendo os módulos, inclusive, 

desenvolverem-se de forma parcial ou terminal. 

Entretanto, em que pese às competências articularem todo tipo de saber disciplinar 

em função do desenvolvimento de uma variedade de habilidades e comportamentos e para a 

aquisição de determinadas tecnologias, tem vinculação direta com o mundo produtivo e,  por 

isso, organizado em função de formar indivíduos aptos para atender o mercado de trabalho, 

conforme defendido por Bobbit em sua teoria da eficiência social. 

Destarte, mesmo que o currículo por competências tenha uma perspectiva 

integradora ele não comunga com uma proposta educacional crítica. Ao contrário, representa 

“um pensamento conformista, compromissado apenas com os processos de inserção social e 

que em nenhum momento tem por princípio focalizar como é possível à escola questionar o 

modelo se sociedade no qual está inserida” (LOPES, 2002: 151). 

Em relação ao currículo centrado nas disciplinas de referência, observamos que 

sua origem não tem precisão temporal sendo o ápice de sua aplicação vinculada aos anos de 

1960. Sua base conceitual assenta-se na valorização das disciplinas de referência e no 

conhecimento especializado como fontes para a construção do currículo e para os fins da 

educação, quer dizer, é do saber especializado acumulado pelos homens que brota os 

conceitos e princípios a serem ensinados aos alunos.  

Conforme ressalta Lopes (2002), como ela é uma concepção disciplinar também 

tem a preocupação com princípios integradores das disciplinas ou dos conhecimentos 

disciplinares. É esse seu princípio integrador, formulado com vistas à união de  conceitos, 

estruturas, formas e domínios do conhecimento de referência que dá forma à integração.  

Sendo essa concepção centrada na valorização das disciplinas individuais e suas 

inter-relações, efetiva-se no cotidiano escolar por meio da interdisciplinaridade, isto é, na 

inter-relação entre as diversas disciplinas a partir de problemas e temas comuns.  

                                                                                                                                                         
decisões para o desenvolvimento da área. Suas teorias foram apresentadas no livro  Princípios básicos de 

currículo e ensino que apresenta a seqüência e os procedimentos para o planejamento, organização e avaliação 

do currículo. É muito criticado por associar-se ao interesse no controle técnico. 
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Entretanto, concordamos com Dominique Juliá (2002) que mesmo que seja 

importante considerar a existência do diálogo entre as diversas áreas do conhecimento , 

prevalece a fragmentação porquanto por conta da especialização, o professor toma no 

processo a sua disciplina como hegemônica dificultando a integração.  Nesse sentido, tal 

concepção de organização curricular também não contribui para uma perspectiva crí tica em 

educação. 

Quanto ao currículo centrado nas disciplinas ou matérias escolares sua base 

conceitual está associada aos trabalhos de educadores considerados progressistas como 

Dewey, Decroly e Kilpatrick.  

Nesse tipo de organização curricular a centralidade não é nas disciplinas de 

referência, mas nas finalidades sociais a serem atendidas. Não são, porém, como no currículo 

por competências, finalidades sociais atreladas ao mercado de trabalho. São finalidades para o 

exercício pleno da democracia, pois conforme assinala Dewey (1952), a democracia é o auge 

da organização social devendo a escola ser democrática para que a sociedade também seja. 

Nesse sentido, a integração curricular é pensada a partir do contexto dos alunos, de seus 

anseios e necessidades, ou seja, focalizada na comunidade em que vivem com vistas à 

formação de uma sociedade em que as oportunidades sejam justas e as regras de convivência 

claras e consensuais.  

Esse conceito de democracia, seja para uma sociedade liberal como a que visiona 

os autores acima ou uma sociedade socialista, nos permite perspectivar uma educação crítica 

na proposta curricular centrada nas disciplinas ou matérias escolares. 

Como todas as concepções curriculares acima apresentadas estão alicerçadas no 

formato das disciplinas não podemos conceber um currículo integrado sem considerar essa 

realidade. São as disciplinas escolares, com sua lógica já sedimentada, que demarcam as 

finalidades da educação quer sejam as relativas ao modelo de competências, ao modelo dos 

saberes de referência ou ao modelo centrado nas disciplinas escolares.  

Para superar essas matrizes curriculares clássicas surge a perspectiva curricular 

crítica com objetivo de questionar as anteriores sob o ponto de vista das compartimentações e 

hierarquizações que elas produzem. Isso significa que pensar um currículo integrado é ir além 

da organização curricular por disciplinas, é tomá-lo na sua estruturação e na prática de forma 

a permitir a superação da “estratificação social dos saberes, pessoas e classes sociais, 

mediadas por relações de poder e controle” (LOPES, 2008). 

 A partir desse ponto de vista entendemos ser necessário, para se atingir um 

verdadeiro currículo integrado, um esforço muito grande no chão da escola de modo a unificar 
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diferentes campos de conhecimento sem o uso das disciplinas. Acho que a grande dificuldade 

está na forma de se buscar a integração, correntemente defendida pelo processo da 

interdisciplinaridade.  

Partindo dessa lógica, o que usualmente encontramos é uma sobreposição de 

disciplinas porquanto pela própria especialização do conhecimento, na relação um sempre se 

sente superior ao outro. Mesmo que esse desequilíbrio seja superado, ainda assim resta 

dificuldade porque, fruto da mesma especialização, um não conhece o conteúdo do outro,  

dificultando a integração.  

Assim, do meu ponto de vista, para que o currículo integrado possa se sedimentar 

no cotidiano escolar é necessário que se reverta primeiro o quadro da especialização e não das 

disciplinas.  

Acredito que um trabalho de aprendizagem coletiva, em que cada professor possa 

ter oportunidade de aprender o conteúdo do outro, possa ser um bom começo.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

UM PERCURSO PELA HISTORIOGRAFIA DA CIDADE DE UBERLÂNDIA 

  

 

Antes de iniciarmos nossa incursão pela recuperação das memórias da EEPJIS 

precisamos entender o processo histórico que antecedeu a sua criação. Nesse sentido é crucial 

que façamos um breve percurso pela historiografia da cidade de Uberlândia para remontarmos 

o seu desenvolvimento econômico, político e social e a determinação que ele exerceu no 

movimento de implantação do seu sistema educacional.  

 

 

3.1. O município de Uberlândia: um lugar de memórias desenvolvimentistas? 
 

A cidade de Uberlândia começou a escrever sua história por volta de 1722 pelo 

bandeirante Bartolomeu da Silva quando fazia incursão exploratória pelas bacias do Rio 

Grande e Rio Paranaíba em direção a Goiás.  

Naquela época haviam descoberto ouro no interior de Goiás e Mato Grosso e sua 

procura propiciava a formação de aldeias no chamado circuito do Sertão da Farinha Podre, 

hoje conhecido como Triangulo Mineiro. De acordo com Soares (2008), o desenvolvimento 

dessas aldeias teve continuidade por sua localização estratégica tornando-se pontos de apoio 

para os perseguidores de riquezas que se deslocavam do litoral para o sertão. 

Quando a mineração se escasseou as terras começaram a ser parceladas e 

distribuídas para vários proprietários que tinham interesse em nela se estabelecer ou 

permanecer pela abundância de recursos naturais e qualidade dos solos que ofereciam. Um 

desses foi João Pereira da Rocha que em 29 de junho de 1818 se deslocou do Vale do 

Paraopeba em Minas Gerais e se aportou às margens de um ribeirão circundado pelos Rios 

Uberabinha e das Velhas, do qual ele mesmo denominou de Ribeirão São Pedro. Demarcou a 

área e começou a desenvolver nela atividades agrícolas e pastoris o que facilitou a sua 

ocupação e lhe permitiu a definitiva posse. 

 Para consolidar a propriedade trouxe de Paraopeba toda sua família que conforme 

ressalta Pezzuti (1922) se compunha de uma numerosa caravana de filhos, escravos e 
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protegidos que se espalharam de um extremo ao outro e compuseram o hoje Município de 

Uberlândia. 

Após sua morte, novos interessados, na maioria conhecidos ou parentes dele e 

também oriundos das Minas Gerais, começaram a chegar na intenção de ocupar as terras que 

ainda se encontravam inexploradas. Essa ocupação acelerou o povoamento e o progresso do 

lugar. Um desses foi Felisberto Alves Carrejo e seus três irmãos, que em 1832 chegaram ao 

“Sertão da Farinha Podre” vindo da Região da atual Campina Verde-MG, se aliaram aos 

familiares de João Pereira e constituíram novos lares. Foi assim que 

 
abriram os primeiros roçados na mataria virgem, para o plantio de gêneros de 

alimentação; a criação de gados na pastaria dos campos nativos; o tradicional carro 

de bois, alargando os trilheiros para as estradas de rodagem do trânsito comercial. 

As primeiras indústrias agrícolas entraram em atividade: carpintaria, tenda de 

ferreiro, engenho de cana, monjolo, a roça e o tear, as fiandeiras fabricando os 

tecidos de lã e algodão, para indumentária de uso. (ARANTES, 2003: 32). 

 

 

Como percebemos, desde a sua origem o município já detinha aptidão para se 

desenvolver como pólo agro-industrial. 

Por força da hegemonia da Igreja Católica e devido ao aumento significativo da 

população que já ultrapassava aos dois mil habitantes (PEZZUTI, 1922), fazia-se necessário o 

cuidado com a formação espiritual de sua gente.  

Foi então que Felisberto Alves Carrejo, provavelmente por sua formação 

seminarista, tomou para si tal responsabilidade por meio da idéia da construção de uma 

Capela. Para a concretização do empreendimento transferiu residência para as margens direita 

do Rio Uberabinha num terreno entrecortado pelos córregos São Pedro e Itajubá e, junto com 

os amigos, adquiriu ali o terreno que foi doado a Nossa Senhora do Carmo e São Sebastião 

para a construção da Igreja.  

O patrimônio bem como a licença para a construção da Capela no lugar foi 

“concebida pelo visitador Ordinário da Prelazia, na data de 30 de junho de 1846. Felisberto 

Alves Carrejo ficou sendo o zelador e administrador da Capela construída sob a sua direcção” 

(ARANTES, 1938: 12-13). 

Após sete anos de árduo trabalho a construção da Capela termina. Em 1853 é 

inaugurada e em outubro de 1857 seu patrimônio é incorporado por seus procuradores. 

Segundo (MÁXIMO, 2001: 22) foi o arraial que se formou em torno da Capela que deu 

origem a cidade de Uberlândia. 
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Sua primeira denominação foi São Pedro de Uberabinha e, já em 21 de maio de 

1852, foi criada pela Lei nº 602 como Distrito de Paz vinculada ao município de Uberaba, lei 

aprovada pela Assembléia Legislativa Provincial e sancionada pelo então Vice Presidente de 

Minas Gerais o Dr. José Lopes da Silva Viana (TEIXEIRA, 1970). Segundo o autor, só em 7 

de junho de 1888 foi elevada a categoria de Vila e em 31 de agosto do mesmo ano à de 

município: 

 
Art. único: As freguesias de São Pedro de Uberabinha e Santa Maria, ficam elevadas 

a categoria de Município, desmembradas dos Termos de Uberaba e Monte Alegre, 

sendo sede da primeira e creado os officios de Justiça. 

Revogadas as disposições em contrário. 

Minas Gerais, 31 de agosto de 1888. 

Barão de Camargos – Vice Presidente da Província de Minas Gerais (Idem: 41). 

 

Em 24 de maio de 1892 tornou-se cidade por meio da Lei nº 23 do Governador de 

Minas Gerais passando a se chamar simplesmente Uberabinha. 

Com a autonomia, a cidade busca o progresso e a população que girava em torno 

de 5000 habitantes começa a sentir uma aceleração do seu desenvolvimento urbano 

especialmente devido à criação da estrada de ferro [21 de dezembro de 1895], do telégrafo [14 

de novembro de 1899] e do sistema de água potável “que se constituía num conjunto de obras 

de vastas proporções e representava o quanto de melhor e mais conveniente podia se fazer 

[...]” (PEZZUTI, 1922: 64)  

O potencial econômico da cidade toma corpo graças à vantagem que lhe 

proporciona sua situação geográfica acentuada no desenvolvimento dos setores agro-

pecuários-industrial e comercial (CORREIO DE UBERLÂNDIA, 1943).  

Entretanto, em que pese sua posição estratégica de ser eqüidistante dos principais 

pólos de desenvolvimento do país, é a inauguração da via férrea pertencente à Companhia 

Mogiana da cidade de Campinas, Estado de São Paulo, que coloca a cidade como um centro 

importante de comunicação viária. Segundo Poetisa Capri (1916), quem vinha de São Paulo 

pela Mogyana, avistava lá embaixo na cidade, a uma légua de distância, muito branca e 

sorridente pela sua altura, as torres da matriz. “Dir-se-ia uma noiva esperando o seu 

prometido companheiro, que neste caso será o progresso” (CAPRI, 1916: 21). Portanto, é a 

Estrada de Ferro Mogyana 

 
que a põe em fácil communicação com os portos de mar e maiores centros 

commerciaes do paiz, por um lado e base de uma extensa rêde automobilística por 

outro lado, que a liga com todas as demais cidades do Triangulo e de Goyaz, num 

raio de cerca de 3.000 kilometros de estradas entre principaes e secundárias, tornou -

se esta praça um importante centro de viação (PEZZUTI, 1922: 51). 
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Essa estrutura facilitadora favorece sua aptidão desenvolvimentista criando sobre 

ela uma representação de cidade “ordeira, progressista, prodigiosa, industriosa, laboriosa, 

cidade jardim, etc., adjetivos estes que acompanharam sua história e de sua gente” 

(MÁXIMO, 2001: 24) e a acompanham, até os dias atuais. 

Sem contrastes sociais evidentes, rapidamente a população atinge 6000 habitantes 

ocupando uma área de aproximadamente “cinco quilômetros quadrados, com avenidas, uma 

rede de ruas bem alinhadas e muito bem tratadas. Possuía ainda praças e logradouros públicos 

em número de nove e belos jardins públicos muito bem cuidados” (GATTI, 2002: 72).  

Era uma cidade predestinada ao progresso, crescia assustadoramente por meio dos 

esforços de seus “inteligentes, ativos e morigerados” (MÁXIMO, 2001: 25) cidadãos que 

interruptamente abarcavam o seu desenvolvimento. Sobre o assunto assim se pronunciava 

Silveira (1925): 

 

A população de Uberabinha, franca, leal, morigerada e hospitleira, intelligente e 

activa, enveredou desassombradamente pela senda luminosa do progresso e tudo faz 

crer que a passos largos continuará a ir avante, sem vacilações e sem 

desfallecimentos. O povo de Uberabinha ama esse nome, que é o da sua terra 

(SILVEIRA, 1925: 943). 

 

Podemos enumerar, ainda, uma série de outras obras que, pelo seu curto espaço de 

tempo para os padrões da época contribuíram e ajudaram a confirmar o progresso vertiginoso 

da cidade levando-a a se tornar hegemônica na região: o lançamento do primeiro jornal 

intitulado A Reforma em 17 de janeiro de 1897, a criação da Santa Casa de Misericórdia em 

1º de janeiro de 1908, a construção da primeira ponte sobre o rio Paranaíba ligando Minas 

Gerais a Goiás pelo governo federal em 15 de novembro de 1909 “(...) a qual pôs em estreito 

contato de comércio todo o sudoeste de Goiás com esta parte do Triângulo Mineiro” 

(PEZZUTI, 1922: 52), a inauguração da primeira casa de diversões, o Cine Teatro São Pedro 

em 28 de novembro de 1909, a criação da Companhia Força e Luz para o oferecimento de  

serviços de energia elétrica em 24 de dezembro de 1909 que, de acordo com Silveira (1925) 

nada deixavam a desejar, a concessão dada pela Câmara Municipal para exploração de 

telefonia com a criação da Empresa Telefônica de Uberabinha em 29 de novembro de 1910, o 

lançamento da pedra fundamental de construção da primeira auto-estrada da região em 12 de 

agosto de 1912. Segundo Arantes (1981), foi a inauguração desta estrada em 1913, ligando a 

cidade a ponte Afonso Pena, na divisa de Minas e Goiás, que abriu as portas do Brasil Central 

e possibilitou a condução de toda a produção agropecuária para o mercado de Uberlândia. 

Dessa forma 
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a dominação de Uberabinha sobre a região, ocorreu a partir de 1913 com a 

construção, pela Companhia Mineira de Auto-Viação Intermunicipal, de uma 

ligação por estrada de rodagem, desta cidade à referida ponte, colocando a mercê 

todo o sudoeste goiano e norte triangulino. Só assim se despontaria a cidade de 

Uberabinha, consolidando-se como entreposto comercial, sob a conjunção do tripé: 

ferrovia-rodovia-ponte Afonso Pena (GUIMARÃES, 1991: 27). 

 

Outros fatores como, clima ameno e agradável para a produção agrícola e agro-

pastoril facilitaram o seu crescimento e refletiram no crescimento da indústria e do comércio. 

Sua “indústria, embora em seus primeiros passos, já se vae individualisando em fórma 

promissora; seu commercio activo e factivo, torna se cada vez maior fator de 

engrandecimento” (SILVEIRA, 1925: 943). Já na época a cidade contava com “varias casas 

comerciaes de avultado capital e cujas vendas annuaes, apesar da premente situação que 

atravessamos, ainda se elevam a varias centenas de contos de réis” (PEZZUTI, 1922: 52).  

Esse dogma em construção de cidade progressista é consolidado pela implantação 

de sua cidade-industrial. Como qualquer cidade de cunho capitalista, historicamente se 

tecnifica e se enquadra na era industrial por meio da ampliação do mercado nacional e da 

descentralização industrial do eixo Rio-São Paulo ocorrido na década de 60 (MACHADO, 

1987). Uberlândia, uma cidade economicamente sedimentada “encontra-se agora como ponto 

de convergência da marcha para o oeste. O seu sonho de cidade industrial se torna realidade” 

(Ibdem, 1987: 31).  

Todas essas indicações favoreceram a riqueza do município levando-o a se 

colocar como um dos melhores do Estado para se investir e viver. Entretanto, este estigma 

incentivou um grande fluxo migratório de pessoas à procura de oportunidades. Para se ter uma 

idéia desse crescimento populacional vertiginoso, 

 
em 1920 a população total era de 22.956, sendo que pelo censo 18.516 

concentravam-se no meio rural e 4.840 no espaço urbano. Já em 1922 o Cônego 

Pedro Pezzuti, afirma que a população da cidade chegava „a seis mil almas‟. O 

recenseamento de 1938 traz uma população total de 46.274 habitantes sendo que na 

cidade concentravam 20.007 e 26.267 estavam distribuídos entre os distritos e os 

povoados. Em contrapartida o censo de 1940 aponta um total de 42.179 habitantes, 

não sendo especificado o quantitativo urbano e o rural (MÁXIMO, 2001: 28).  

 

No entanto, analisando os dados, podemos verificar que Uberlândia, até os anos 

de 1940, ainda possuía uma grande parcela de sua população vinculada às atividades rurais.  

A partir de então os índices verificados no crescimento urbano foram alterados 

significativamente. Segundo Rodrigues (1989), de 1940 a 1960, a população rural reduziu-se 

em 21,07% enquanto a urbana teve um crescimento vertiginoso de 224,17%. 
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Os números, que demonstram o tamanho do crescimento no período, também 

geraram uma crise habitacional que foi assim relatada pelo jornal A Tribuna:  

 
É indiscutível o progresso de Uberabinha. Há uma verdadeira febre na nossa vida de 

cidade commercial e agrícola. Tudo se movimenta; o comercio expande-se, a 

industria desenvolve-se os negócios avultam. A cidade cresce vertiginosamente e 

apesar dos innumeros prédios que se constroem todos os annos, não há casa para 

alugar. São innumeras as famílias que para aqui pretendem se transferir e não 

encontram casas (A TRIBUNA, 1920: 01). 

  

Diante dessa imensa transformação que vinha sofrendo em direção ao 

desenvolvimento a cidade começa a nutrir rivalidades com a vizinha Uberaba, sua 

progenitora. Daí, já não era mais admissível à cidade ser chamada de Uberabinha, o 

diminutivo de Uberaba.  

Surgiram então duas propostas para a mudança de seu nome: Maravilha e 

Uberlândia. Segundo nos conta Silva (2001) era para ficar a primeira, mas na hora da decisão, 

alguém aventou a possibilidade de Maravilha estar associada a nome de vaca. Para não ser 

mais uma vez motivo de chacota de seus antecessores os responsáveis optaram pela segunda, 

prevalecendo assim Uberlândia, palavra de origem latina onde Uber quer dizer fértil e land  

terra, cidade, país. O nome da cidade passou então, a partir de 19 de outubro de 1929, a 

significar “terra fértil”.  

A aceleração do crescimento populacional, trouxe por outro lado, um 

agravamento nos problemas sociais. De acordo com Rosa (2001), a idealização de cidade-

progresso contribuiu para que ela passasse a receber, já a partir da década de 50, vários 

migrantes de todas as partes do país à procura de trabalho e melhores condições de vida. Não 

obtendo êxito, como forma de sobrevivência, eles passavam a perambular pelas ruas atuando 

como pedintes. “A mendicância em Uberlândia foi um problema que, já nos anos 50, 

representava um fator preocupante, mas que se arrastou, e ainda se arrasta, sem solução” 

(ROSA, 2001: 20). 

Esse fator foi agravado a partir da década de 70 pelo milagre econômico, 

embutido nas políticas do regime militar, que era milagroso só para a classe dominante, a 

única que realmente se beneficiava dele. Essa política exclusivista incentivou o aumento da 

produção agrícola para exportação via mecanização e industrialização da agricultura gerando 

desemprego no campo e provocando um grande êxodo de trabalhadores rurais para os centros 

urbanos.  

Esse grande contingente de pequenos agricultores, na maioria das vezes 

desqualificados, acabavam desembocando nas médias e grandes cidades e não conseguiam 
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encontrar trabalho.  “Daí os crescentes índices de migração, de subemprego, para não falar na 

mendicância, prostituição e criminalidade das metrópoles brasileiras” (SILVA, 2001: 12). E 

Uberlândia que produzia expectativas positivas para milhares de indivíduos, que vendia a 

imagem de cidade rica, grande e progressista, não podia ser excluída desse cenário.  

Portanto, a história da cidade pelo discurso burguês de sociedade do trabalho, 

ordeira e pacífica que se quer mostrar, não é plenamente verdadeira. É também uma história 

de conflitos sociais, recusas e resistências e, sobretudo, de muita exploração. Sintetiza-a muito 

bem Maria Clara Tomáz Machado (1987): 

 
Uberlândia conheceu, sim, o progresso, mas também conheceu as desigualdades 

sociais, o desmando político, a marginalização social, o crime, assim como 

conheceu todas as formas de recusa e resistência à exploração. Está aí a sua história, 

basta que a investiguemos com mais profundidade (MACHADO, 1987: 34). 

 

Assim, o crescimento populacional, a demanda por qualificação e o agravamento 

dos problemas sociais advindo da consolidação de Uberlândia como pólo desenvolvimentista 

suscita, em contrapartida, a necessidade de expansão do seu sistema de ensino.  

É esse contexto nacional liberalizante de busca de progresso no qual a cidade está 

inserida é que propicia a criação de várias escolas públicas, dentre elas a Escola Estadual 

Professor José Ignácio de Sousa. 

 

3.2. Cenário histórico-educacional do município e da região – 1960 a 1990 

 

A história educacional brasileira sempre foi marcada por tentativas de 

implantação de reformas educacionais transplantadas de outras realidades, principalmente 

européias e norte-americanas, sem se preocupar com o seu ajustamento à nossa realidade. Por 

isso, sempre foram impostas de cima para baixo, por força de Lei, tornando sua efetividade 

muitas vezes precária.  

Como esse procedimento autocrático está embutido na nossa cultura política 

desde os tempos do Império, faz-nos acreditar, como ressalta Anísio Teixeira (1983), que “a 

lei é algo mágico, capaz de subitamente mudar a face das coisas. Na realidade, cada uma de 

nossas leis representa um plano ideal de perfeição à maneira da utopia platônica” 

(TEIXEIRA, 1983: 251).  

Nessa perspectiva, as reformas reivindicadas e implementadas são de caráter 

pessoal, vinculadas sempre a uma determinada personalidade ou ao momento político em 

vigor. 
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Assim, no período que antecedeu o golpe militar de 1964, as reformas giravam em 

torno da tradição classista em educação (CATANI, 1989), a chamada dualidade estrutural, 

que segmentava a educação, concebendo uma geral para as elites dirigentes e uma 

profissionalizante para os trabalhadores. 

As transformações sociais impulsionadas pelo processo de industrialização e a 

democratização da sociedade com a aprovação da Constituição liberal de 1946 passando para 

o controle da União as diretrizes curriculares nacionais, propiciaram algumas mudanças nos 

rumos da educação brasileira. 

Sendo até então o Brasil um país economicamente agrícola e Uberlândia uma 

cidade que por estar geograficamente bem localizada representava um pólo de grande 

expressão na área, sua industrialização fomenta e êxodo rural de várias regiões do país, 

inchando a cidade e exigindo urbanização.  

Como as pessoas que chegavam eram em maior número do que as condições de 

recepção que a cidade oferecia, muitas foram viver nos bairros periféricos que ainda não 

dispunham de saneamento básico e infra-estrutura adequadas. Esse fato acabou gerando um 

movimento de protesto no ano de 1959 denominado de “Quebra-Quebra”.  

Sobre o assunto, assim se reporta Eliene Santana em seu artigo “Memórias e 

cidade: Uberlândia e o movimento popular de 1959”: 

 
A cidade de Uberlândia foi palco, no final dos anos 50, de uma grande manifestação 

popular que ficou conhecida como Quebra-Quebra de 1959. O protesto aconteceu, 

inicialmente, contra o aumento do custo de vida [...] e os quatro cinemas da cidade 

forma invadidos, depredados e incendiados. [...] o movimento trouxe a tona  um 

indício de que a opção pelo progresso, que tanto aparecia nos discursos da elite, 

possuía também outras facetas e outros atores: trabalhadores, subempregados, 

desempregados, em outras palavras, os pobres, os não contemplados pelas benesses 

trazidas pelo desenvolvimento material da Cidade-Jardim (SANTANA, 2008: 256). 

 

Com o estigma de cidade progressista, Uberlândia atrai investimentos, se 

industrializa e ativa o seu comércio -“Uberlândia apresenta hoje o aspecto de uma das mais 

progressistas metrópoles do Brasil. Com 70 mil habitantes [...], 300 indústrias, 

aproximadamente 1000 estabelecimentos comerciais” (EDITORIAL DO JORNAL O 

TRIÂNGULO, 31/08/1958, p. 01).  

Em razão desse desenvolvimento rápido a cidade se viu as voltas com excesso de 

mão-de-obra, mas com falta de qualificação profissional para a ocupação dos postos de 

trabalho. Aliás, essa necessidade foi exposta no Plano Nacional de Educação, aprovado em 

setembro de 1962, cuja principal meta era atender a esta exigência socioeconômica de 

universalizar o ensino primário e médio: 
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No ensino primário, a matrícula até a 4ª série de 100% da população escolar de 7  a 

11 anos, e a matrícula nas 5ª e 6ª séries de 70% da população escolar de 12 a 14 

anos. No ensino secundário, matrícula de 30% da população de 11 e 12 anos a 14 

anos nas duas primeiras séries do ciclo ginasial; matrícula de 50% da população 

escolar, de 13 a 15 anos, nas duas últimas séries do ciclo ginasial, e matrícula de 

30% da população escolar de 15 a 18 anos nas séries do ciclo colegial (MARCÍLIO, 

2005: 242). 

 

Diante desse contexto, logo após o golpe militar de 1964, efetiva-se o plano de 

expansão educacional no município – “entre as décadas de 1950 e 1970, a demanda pelo 

ensino escolar acompanhou a dinâmica desenvolvimentista, abrindo espaços para a 

constituição de novas escolas públicas e particulares” (TEODORO, 2008: 18) - sustentado no 

processo de equivalência horizontal entre os diversos ramos do ensino, nos dois ciclos 

(MARCÍLIO, 2005), com a criação de várias escolas com características diversas, 

principalmente os chamados ginásios orientados para o trabalho ou compreensivos, 

pluricurriculares, polivalentes etc, dentre elas as mais importantes: Escola Estadual Américo 

Renné Gianetti,  Escola Estadual Bueno Brandão,  Escola Estadual Polivalente,  Escola 

Estadual Messias Pedreiro e  Escola Estadual José Inácio de Souza.  

Entretanto, apesar do município ter expandido sua educação, por não receber do 

Estado contrapartida financeira para a manutenção da rede – o regime militar via a educação 

não como opção de formação crítica, mas como ajuste de conduta à sua ideologia – a 

qualidade do ensino nas escolas se deteriorou.  

Na verdade, o que o regime militar pretendia era favorecer ao capital pelo 

ajustamento das escolas e da educação aos seus interesses. Conforme ressalta Germano 

(2000), a “política educacional do regime se pautou do ponto de vista teórico , na economia da 

educação, em que se tenta estabelecer uma relação direta, imediata e mesmo de subordinação 

da educação à produção” (GERMANO, 2000:  105).  

Um outro enfoque dado ao problema é que também o regime pretendia frear o 

acesso à universidade ou seja, desviar a demanda social de escola superior – “o objetivo era o 

de conter no segundo grau os pretendentes ao ensino superior, oferecendo-lhes uma 

habilitação profissional de nível médio, na expectativa de que sua colocação no mercado de 

trabalho desviaria sua atenção do ambicioso título universitário” (CATANI, 1989: 209).  

Corrobora com o tema Bárbara Freitag (1984) quando assinala que a intenção 

primordial do regime era evitar que os estudantes do ensino médio exercessem 

 
pressão sobre as universidades, reservando as vagas aí disponíveis para uma minoria 

(que casualmente coincidiria com a classe alta e média alta). O ensino 

profissionalizante viria assim a complementar as intenções da lei da reforma do 
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ensino superior. Para que este fosse aliviado da pressão que sobre ele incidia, o 

ensino médio teria que ser um filtro eficaz que desviasse potenciais pretendentes ao 

ensino superior. O ensino médio profissionalizante contraporia à liberalização 

formal do vestibular a efetiva contenção de um degrau anterior. (FREITAG, 1984: 

95). 

 

Em síntese, o aspecto mais evidente da crise da universidade era representado pelo 

aumento constante dos excedentes dos exames vestibulares e pela pressão por mais vagas. E 

para conter essa pressão eles viram como saída a formação profissional compulsória na 

educação básica.  

Essa intencionalidade de não suportar a demanda por vagas necessárias para a 

ampliação dos diversos níveis de escolaridade, que atendessem aos reclames da estrutura 

econômica interna, em via de internacionalização, “acelera as fissuras provocadas por um 

sistema educacional que já apresentava sinais de debilidade” (LIMA, 2005: 329).  

Assim, para cumprir essa tarefa de adaptação da educação aos interesses do 

mercado e a crescente demanda por vagas, os idealizadores do regime promovem uma 

reforma educacional no ensino de 1º e 2º graus, imposta pela Lei de Diretrizes e Bases Nº 

5692 de 11 de agosto de 1971.  

 

3.2.1. A reforma do ensino de 1º e 2º graus 

 

A Lei 5692/71 não rompeu completamente com a Lei 4024/61 que até então 

vigorava. Ela apenas incorporou os objetivos gerais do ensino que ela trazia sobre os fins da 

educação. Entretanto, as diferenças entre as duas leis são latentes, destacadamente a relativa à 

sua fundamentação de origem porquanto a  

 
Lei 4.024/61 refletia princípios liberais vivos na democracia dos anos 1950, 

enquanto a Lei 5.692/71, refletia, em boa medida, os princípios da Ditadura Militar, 

verificados pela incorporação de determinações no sentido de uma racionalização 

perversa do trabalho escolar e na adoção do ensino profissionalizante no Segundo 

Grau de forma absoluta e universal. (GHIRALDELLI Jr., 2009: 124). 

 

A aludida reforma propiciada pela nova LDB Nº 5.692, centrou maior atenção no 

1º grau porquanto ele atendia melhor aos interesses da expansão econômica – a 

industrialização crescente exigia uma base de educação fundamental e algum treinamento, o 

suficiente para o indivíduo ser introduzido na manipulação da técnica de produção e aumentar 

a produtividade, sem contudo, ter sobre o processo nenhum controle, principalmente a 

condição reivindicatória salarial que se tivesse maior escolaridade por certo faria. (CATANI, 

1989).  
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Essa expansão, num país dependente do capital internacional como o Brasil, 

exigia um aumento do nível de escolaridade do trabalhador mas, desde que ele fosse feito de 

acordo com a posição periférica de nossa economia. Em síntese, era interessante para a elite 

dirigente e empresarial que a educação produzisse mão-de-obra qualificada e produtiva e, ao 

mesmo tempo, barata.  

Esses objetivos não estavam bem explicitados na Lei. Por exemplo, no seu artigo 

primeiro ela proclama assim o objetivo geral da educação de 1º e 2º graus: 

 
Art. 1º. O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a 

formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 

auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente 

da cidadania. (BRASIL, 1996). 

  

Apesar da auto-realização proclamada ser um processo sem o qual nenhum ato 

educativo é possível, as escolas uberlandenses, pelas condições políticas e sociais da cidade –  

 
cidade burquesa, lugar privilegiado das decisões políticas e administrativas, é o 

lugar da produção econômica e também o espaço que permite ordenar e normatizar a 

vida social [...] em favor da moralidade, da ordem e do progresso. [...] E, 

evidentemente, no discurso oficial, o progresso só se concretiza na ordem 

(MACHADO, 1991: 61) -, 

 

não estavam ajustadas a esse processo. De acordo com  Jeimes Lima (2005),  

 
a educação escolar é sem dúvida um dos mais importantes processos na formação de 

um cidadão, pois é por meio dela que o conhecimento é redimensionado no sentido 

de abrir amplas possibilidades no campo da cognição, permitindo ao educando uma 

melhor interação com o meio social, na busca por instrumentos que lhe permitam 

chegar a auto-realização. Se esses deveriam ser alguns dos pressupostos da Lei em 

vigor, a auto-realização e o exercício da cidadania fazia-se necessária uma melhor 

avaliação com relação aos diversos fatores que influenciariam na construção dessas 

tão propaladas conquistas, que se fortaleceriam através de cenários políticos e 

econômicos mais favoráveis, mas pouco evidenciados. (LIMA, 2005: 336). 

 

Então, para que as escolas de Uberlândia trabalhassem a auto-realização seria 

necessário um processo coletivo de gestão que reivindicasse uma educação contrária à 

ideologia da ordem e progresso em vigor, que perspectivasse a interação do homem com os 

seus semelhantes e destes com a natureza numa convivência geradora de cidadania. E isso 

efetivamente não acontecia. E não acontecia principalmente porque as escolas eram 

desprovidas de conteúdos e métodos que possibilitassem, além da cultura geral básica, uma 

real educação para o trabalho desvinculada do mercado. 

Por esse motivo, entendemos que os objetivos visados da auto-realização e da 

cidadania no sistema educacional da cidade no período, de uma forma geral, não foram 

cumpridos.  
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Vislumbramos também outros obstáculos para a educação no município à 

consecução do objetivo geral da Lei 5692. Um primeiro é quanto à estrutura do ensino.  

Com a ampliação da obrigatoriedade escolar de 7 para 14 anos, fica o Estado 

compelido a ampliar suas obrigações em relação à educação da população, ou seja, colocar 

um maior aporte de recursos para a sua expansão. Como muito bem assinala Jeimes Lima 

(2005), “no Brasil, contudo, poderíamos identificar sem muita dificuldade, naquele momento, 

regiões ou municípios incapazes de arcar com os 8 anos necessários para a formação completa 

do candidato a trabalhador” (LIMA, 2005: 341).  

Como a demanda é muito acentuada e a educação não é realmente prioridade 

política, as cidades não ficam plenamente atendidas. No caso de Uberlândia, esse fator redutor 

é amenizado pelo poder econômico e político da cidade que se encontrava em pleno 

crescimento.  

Aliás, esse poder é muito bem sintetizado na luta pela implantação da 

universidade federal no município que teve seu início no ano de 1956 e o auge na década de 

60 com uma intensa campanha na região junto aos órgãos governamentais, por intermédio de 

seus influentes políticos.  

Como resultado dessa influência dos políticos da cidade que “ocupavam altos 

cargos no governo militar, em 1978 foi conseguida a federalização da Universidade de 

Uberlândia [...] que passa também a centro irradiador da cultura, por possuir a única 

universidade federal da região” (MACHADO, 1991: 53). 

Um segundo fator é quanto aos princípios educacionais. De acordo com Souza 

(2008), no início da reforma havia uma preocupação com a integração, tanto no sentido 

vertical, pela junção do curso primário com o ginasial e, no horizontal, pela substituição da 

antiga estrutura dualista por um sistema único de escola voltada para a educação básica geral 

e a preparação para o trabalho e fundamentada nos princípios da continuidade e da 

terminalidade.  

Assim, “uma escola única de 1º e 2º graus deveria unificar todo o sistema de 

ensino, assegurando a um só tempo a continuidade dos estudos e a terminalidade em ambos os 

graus” (SOUZA, 2008: 268). 

A continuidade partia de uma base de educação geral que se iniciava no 1º grau e 

ia até a profissionalização no 2º grau. Dessa forma se admitia um núcleo comum de 

conhecimentos básicos igual para todas as regiões do país.  

A terminalidade garantia que após ser concluído o ensino de 1º grau, o educando, 

se tivesse necessidade, já estaria apto a ingressar no mercado de trabalho. Não era uma 
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habilitação profissional. Esta só podia ser conseguida ao término do 2º grau. Neste caso, 

conforme assinala Freitag (1984), a terminalidade se reportava à habilitação profissional de 

grau médio, que proporcionava as condições essenciais de formação técnica capaz de 

assegurar o exercício de uma profissão, ainda que o estudante pretendesse prosseguir seus 

estudos posteriormente.  

Resumindo, o currículo pleno do ensino de 1º e 2º graus passou a ser composto de 

uma parte de educação geral e outra de formação especial. A educação geral devia fornecer 

uma base comum de conhecimentos e seria a principal no ensino de 1º grau. A formação 

especial visava nesse grau de ensino à sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho. No 

segundo grau visava à habilitação profissional tendo a educação geral como definidora da 

continuidade e a formação profissional, a terminalidade. 

Finalmente, em relação aos princípios educacionais, a Lei trouxe um dado 

positivo para o ensino. Previu um tratamento metodológico para ele quando propôs que as 

matérias que compõem o currículo fossem trabalhadas sob a forma de atividades, áreas de 

estudo e disciplinas, as primeiras dominantes no início da escolarização e, as últimas, no 

ensino de 2º grau. 

Podemos, ainda, destacar outros aspectos importantes da Lei que influíram na 

organização do sistema educacional do município de Uberlândia: 

 
I. a reorganização do sistema administrativo da educação pela concentração e 

integração dos recursos disponíveis; 

II. a previsão dos recursos financeiros para a educação; 

III. a formação de professores para o sistema. (BRASIL, 1996). 

 

Quanto à reorganização do sistema administrativo nos ateremos no aspecto 

relativo à concentração e integração dos recursos. A esse respeito, a Lei previu mudanças 

substanciais, principalmente as relacionadas com a concentração de escolas e com a 

organização de centros escolares integrados. A Lei estabelecia o seguinte:  

 

Art. 2º. O ensino de 1º e 2º graus será ministrado em estabelecimentos 

criados ou reorganizados sob critérios que assegurem a plena utilização dos 

recursos materiais e humanos, sem duplicação de meios para fins idênticos 

ou equivalentes. 

Art. 3º. Sem prejuízo de outras soluções que venham a ser adotadas, os 

sistemas de ensino estimularão, no mesmo estabelecimento, a oferta de 

modalidades diferentes de estudo, integradas por uma base comum e, na 

mesma localidade: 

a) a reunião de pequenos estabelecimentos em unidades mais amplas; 

b) a entrosagem e a intercomplementaridade dos estabelecimentos de ensino 

entre si ou com outras instituições  sociais, a fim de aproveitar a capacidade 

ociosa de uns para suprir deficiências de outros; 
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c) a organização de centros interescolares que reúnam serviços e disciplinas 

ou áreas de estudos comuns a vários estabelecimentos. (BRASIL, 1996).  

 

Salientamos primeiramente a firmeza com que o governo central defende a 

sintonia do sistema educativo com os princípios da grande empresa capitalista tendo em vista 

o aumento da sua produtividade. Conforme ressalta Souza (2008), “tendo em vista a 

complexidade e o ônus dessa reestruturação, a lei previa a máxima racionalização dos 

recursos materiais e humanos para a implantação da reforma” (SOUZA, 2008: 268).  

Essa preocupação com a eficácia e a produtividade está também estampada nos 

relatórios produzidos pelos idealizadores da reforma: 

 
Numa hora em que, no mundo, como no Brasil, para todas as atividades se formam 

grandes consórcios que ensejam a plena utilização dos meios disponíveis como 

pressupostos de produtividade, não é admissível que continuemos com a política 

imediatista das pequenas escolas, que se multiplicam inviáveis, umas ao lado das 

outras, e das escolas exclusivamente gerais e profissionais, numa dispersão que 

anula todos os esforços para expansão do ensino e, pela melhoria dos seus recursos 

materiais e humanos, para o seu aperfeiçoamento como condição de eficácia 

(ZOTTI, 2004: 146). 

 

A premissa da produtividade opera no sistema o princípio da competição, já 

bastante avançado em nossa conjuntura, porquanto obriga as escolas por meio da dependência 

política, a agir individualmente em busca de recursos para a sua instituição. Por outro lado, 

por falta de acesso a esses recursos, muitas escolas, pela obrigatoriedade da Lei, optam pela 

implantação de cursos profissionalizantes de baixo custo, que não exigiam grandes 

investimentos em laboratórios e equipamentos como, por exemplo, na área terciária – 

comércio, contabilidade, estatística, decoração etc. (SOUZA, 2008).  

Quanto à captação dos recursos a Lei propiciou sua ampliação com a criação do 

salário educação e dos fundos especiais ligados às loterias federais, deixando estes de ser 

apenas orçamentários. Também houve financiamento e subvenção externa vinculadas a outros 

países.  

Infelizmente, não podemos apresentar aqui um estudo e uma análise da aplicação 

dos recursos que foram feitos na educação municipal como seria desejável. Ficamos então 

restritos as fontes de onde vieram tais recursos para o sistema oficial.  

Entretanto, no caso de Uberlândia, acreditamos que como a cidade teve um 

processo de industrialização acentuado no período, uma parcela significativa dos recursos 

educacionais para a expansão e manutenção de sua rede escolar tiveram proveniência em suas 

receitas próprias superando os 20% de vinculação que eram previstos na Constituição.  
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Nesse sentido, a quantidade de recursos variava, conforme a política adotada. O 

processo era válido na medida em que ele significava maior racionalização, mas infelizmente 

ficava quase sempre na inteira dependência dessa política, o aumento ou a diminuição dos 

investimentos na educação. 

Em relação ao último aspecto, a formação de professores, a Lei 5692 previa vários 

níveis de formação, a cada um dos quais correspondia um nível de exercício. Previa também 

esquemas diferentes, quanto às condições futuras e às condições presentes para a implantação 

do sistema. 

 Ao fazer essa previsão de níveis de formação, a Lei não previu os mecanismos de 

incentivo para que ela se efetivasse. No entanto, a possibilidade de acesso dos professores a 

um nível hierarquicamente superior lhes garantia um salário melhor porquanto a lei vinculou 

os níveis salariais do professor, não ao nível de ensino para o qual este leciona, mas ao seu 

nível de formação (SOUZA, 2008). Assim, tinham os salários mais altos aqueles professores 

com maior qualificação pouco importando o grau e a série na qual ele lecionava.  

Não resta dúvida que a Lei 5692 promoveu mudanças significativas na educação 

nacional tendo reflexos no município de Uberlândia. Entretanto, em que pese seus aspectos 

positivos, percebemos algumas incoerências na sua implementação, algumas já tratadas 

anteriormente, mas que gostaríamos de salientá-las aqui. 

A primeira é quanto a obrigatoriedade e a antecipação da iniciação para o 

trabalho. Ainda que a iniciação para o trabalho não tenha o objetivo de qualificar 

profissionalmente, demanda aplicação de recursos para equipamentos e formação de 

professores. Ora, se os recursos não foram suficientes, não houve prolongamento da 

escolaridade ficando a profissionalização apenas no papel. 

A segunda incoerência está na terminalidade. A Lei facultava a antecipação da 

iniciação para o trabalho e a habilitação profissional, desde que as condições individuais, 

inclinações e idade dos alunos assim o exigissem. Todavia a lei não previa com clareza como 

isso poderia ser conseguido, principalmente em relação ao atendimento das diferenças 

individuais nos setores e zonas mais pobres. 

Uma última incoerência é sobre a forma com que a reforma foi implantada, feita 

de cima para baixo sem uma discussão prévia com os verdadeiros interessados – os 

professores. Esse fator gerou um desconhecimento por parte deles do teor das mudanças que 

estavam sendo efetivadas. E, se os aspectos mais importantes das mudanças não foram bem 

compreendidos por eles, comprometeram-se os seus objetivos.  
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Em síntese, o que a Lei 5692 propôs como inovação mais substancial pode ser 

resumida nos seguintes itens: 

 
1. a extensão da obrigatoriedade escolar; 

2. a eliminação de parte do esquema seletivo das escolas; 

3. a eliminação do dualismo educacional (ensino secundário X ensino profissional) 

proveniente de um dualismo social mais profundo; 

4. a previsão mais objetiva de meios de execução das reformas; 

5. a profissionalização em nível médio; 

6.  a cooperação das empresas na educação; 

7. a integração geral do sistema educacional desde o 1º grau ao superior. (BRASIL, 

1996). 

 

Acontece que as teses ou objetivos do Governo embutidas nas proposições da Lei 

foram frustrados porque não conseguiram estancar a demanda por acesso ao ensino superior 

como intencionado. Todo o egresso da escola profissional de nível médio continuou sendo 

candidato a aluno da Universidade, mesmo quando integrado à força de trabalho. E mais , 

aqueles que eram oriundos do ensino técnico federal, que era de melhor nível e 

instrumentalizava melhor o estudante, tinham mais chance de êxito no vestibular.  

Essas distorções reforçaram ainda mais os entraves existentes no ensino médio 

profissionalizante advindos da Lei 5.692/71, exigindo mudanças. Elas vieram no ano de 1982 

no governo do general João Batista Figueiredo. Conforme ressalta Ghiraldelli Jr. (2009), com 

apenas uma canetada ele derrubou a profissionalização compulsória no ensino de segundo 

grau, sepultando algo que já estava morto.  

Assim, por meio da Lei 7.044/82 a “qualificação para o trabalho”, proposta pela 

Lei 5.692/71, foi substituída pela “preparação para o trabalho”. A partir de então, o ensino de 

2º grau voltou a se constituir em escolas técnicas profissionalizantes e escolas de educação 

geral (SOUZA, 2008). Estava de volta, mais uma vez na educação brasileira, a dualidade 

estrutural.  

Com a nova Lei em vigor, sem a obrigatoriedade da profissionalização, o ensino 

de segundo grau ficou praticamente descaracterizado. Mas como na seara estadual, novos 

ventos democráticos estavam surgindo com a posse de Tancredo Neves, um governo de 

oposição ao regime ditatorial, eleito pelo voto direto, este propõe a participação de 

profissionais do magistério, entidades de classe, parlamentares e a comunidade em geral na 

busca de soluções para os problemas da educação em Minas Gerais.  

Essa construção coletiva se efetiva num processo de discussão amplo e aberto nos 

722 municípios do estado através do “Congresso Mineiro de Educação”. 
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3.2.2. O Congresso Mineiro de Educação 

 

O Congresso Mineiro de Educação fazia parte da proposta de governo apresentada 

pelo então candidato do PMDB, Tancredo Neves, na campanha eleitoral de 1982. Ao assumir 

o governo, montou um secretariado com amplo espectro político-ideológico.  

Dentro do campo de disputas com a direita conservadora que sempre grassou a 

política no Estado, indicou para a Secretaria de Educação Otávio Elísio Alves Brito, professor 

da Universidade Federal de Minas Gerais, que compôs sua equipe com professores da 

Faculdade de Educação da mesma universidade. 

Otávio Elísio indicou para coordenar o processo de renovação pedagógica no 

Estado, como Diretor da Superintendência Educacional de sua Secretaria, o professor Neidson 

Rodrigues que tinha ampla experiência administrativa. Sua principal função era organizar 

junto com a equipe o Congresso prometido. Assim se pronuncia o professor Otávio Elísio 

Brito quando do encaminhamento da proposta para as escolas: 

 
Após os primeiros dias deste Governo encaminhamos uma proposta básica e 

fundamental de ação política do governo, no âmbito da educação em Minas Gerais, 

com o objetivo de se permitir uma ampla discussão dos problemas da educação no 

Estado de Minas Gerais, para traçarmos os novos rumos da educação mineira. Para 

isso, pensamos na realização do I Congresso Mineiro de Educação, não um 

congresso onde analisassem teses ou se ouvissem conferências, mas uma promoção 

que permitisse aos participantes a discussão aberta dos problemas da educação, tais 

como vividos e analisados por aqueles que realmente vivem a educação, isto é, por 

todos os profissionais da educação no âmbito da escola. (DOCUMENTO-

PROPOSTA CONGRESSO MINEIRO, 1983: ofício de encaminhamento). 

 

A organização do Congresso não foi fácil porque as forças conservadoras, que não 

queriam abrir mão de sua influência política na área educacional, dificultavam a sua 

concretização. Como muito bem assinala Luiz Antônio Cunha (2005) 

 
A direção da Secretaria da Educação não dispunha de legitimidade diante das 

principais forças políticas do Estado, mesmo dentro do PMDB. Em especial, não 

tinha a aceitação dos setores do partido que pretendiam continuar a exercer as 

antigas práticas do clientelismo mediante a contratação de professores e a 

designação de diretores das escolas pública. A nova direção também era vista com 

desconfiança pelos órgãos de segurança do governo militar e pelos grupos 

conservadores do estado; entre estes, os privatistas, que até então exerciam 

incontestada hegemonia na área educacional. Assim, sua sustentação provinha, de 

início, do próprio governador. (CUNHA, 2005: 166). 

 

Segundo o autor, para contrabalancear essa falta de apoio, o secretário e sua 

equipe buscaram uma base de sustentação fora dos mecanismos tradicionais consultando 

funcionários, professores, estudantes e seus pais sobre as demandas educacionais para 

fundamentarem as políticas a serem implementadas.  
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Sobre o assunto, assim se pronuncia o próprio Neidson Rodrigues (1985): 

 
Para essa reversão, ter-se-ia que caminhar exatamente no sentido oposto ao caminho 

que foi tomado, até hoje, para o estabelecimento de definições e decisões. Todo o 

processo deveria começar na escola: professores, alunos, pais, organizações locais e 

suas lideranças deveriam ter participação efetiva no processo de definição de 

prioridades e de discussão do que seria substantivo e necessário para a educação. 

(RODRIGUES, 1985: 34). 

 

O Congresso foi estruturado para ser realizado em três etapas, sendo a primeira ao 

nível municipal, a segunda ao nível regional e a terceira ao nível estadual. Tinha como 

orientação os seguintes pressupostos: 

 
- realizar um diagnóstico da situação educacional de Minas Gerais com o concurso 

de professores, especialistas, alunos, pais, serventes e de elementos da comunidade 

em geral; 

- conhecer propostas pedagógicas em desenvolvimento nas escolas e que 

abrangessem desde a alfabetização até a administração e supervisão escolares, 

incluindo a pré-escola e todos os níveis de ensino; 

- sistematizar as propostas das várias categorias de pessoal para o estabelecimento 

de uma política de educação para a sociedade mineira. (RODRIGUES, 1985: 38). 

 

A convocação para o Congresso foi feita por meio de um documento, datado de 

abril de 1993, contendo as diretrizes e as orientações para a sua realização, endereçado a todas 

as escolas do Estado, com o seguinte pronunciamento de capa: 

 

Este não é um trabalho pronto e acabado, nem produzido por uma única mente. Não 

é um documento imposto, mas uma proposta aberta à discussão de todas as  pessoas 

comprometidas com o processo educacional. 

É o resultado do trabalho de uma equipe que, durante a campanha eleitoral do 

PMDB, analisou as questões educacionais do Estado, fornecendo elementos para o 

documento “DIRETRIZES PARA UM PLANO DE GOVERNO EM MINAS 

GERAIS”, do Governador Tancredo Neves, tendo por base a carta de princípios do 

PMDB. 

Ampliado e discutido durante a “Transição”, ele é, agora, reelaborado a partir de 

novas contribuições obtidas pelos profissionais da Secretaria de Educação, das 

entidades do magistério, dos políticos e de pessoas isoladas da sociedade civil.  

“Educação para a mudança” é um trabalho realizado por pessoas comprometidas 

com o programa do PMDB, e que, neste momento, estamos entregando a uma 

discussão ampla para receber contribuições. 

“Mudança” preconizada pelo PMDB e pelo Governador Tancredo Neves implica 

não aceitarmos fórmulas prontas. Estamos certos de que a contribuição de todos 

aqueles que se interessam pela questão educacional – professores, profissionais da 

educação, líderes políticos, homens de imprensa e comunidade – é indispensável. 

O desafio da realização dessa “MUDANÇA” começa a ser vivida hoje. A grande 

tarefa da Educação em Minas Gerais depende do apoio e do trabalho de todos nós.  

Octávio Elísio Alves Brito 

Secretário de Estado da Educação 

Abril, 1983. (DOCUMENTO-PROPOSTA CONGRESSO MINEIRO, 1983: capa) 

 

O documento, na sua introdução, traça um perfil da educação no Estado do qual 

reproduzimos os mais críticos: 
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- dois milhões e duzentos mil analfabetos, além de 23% da população em idade 

escolar - de 7 a 14 anos - fora da escola; 

- concentração de alunos repetentes na 1ª série do 1º grau; 

- apenas 0,44% dos alunos concluem a 8ª série e ingressam no 2º grau; 

- baixa produtividade do sistema: alto custo/aluno interferindo na questão salarial 

dos professores e na expansão do próprio sistema; 

- espaço físico escolar deficiente: ora ocioso ora superlotado; 

- desequilíbrio de investimentos e manutenção das escolas entre os diversos 

municípios. (DOCUMENTO PROPOSTA-CONGRESSO MINEIRO, 1983: 1-2) 

 

As diretrizes embutidas no documento para serem discutidas nas escolas eram as 

seguintes: 

 

-Restabelecimento da dignidade da escola pública, para que essa desempenhe seu 

papel de democratizadora da cultura e do saber acumulado pelo conjunto da 

sociedade; 

-Esforço de expansão do ensino de 1º grau, visando à oferta de vagas e de ensino da 

melhor qualidade para todas as crianças em idade escolar; 

-Recuperação da Secretaria de Estado da Educação como espaço da discussão 

sistemática e constante da educação e do ensino em Minas Gerais; 

-Descentralização administrativa e pedagógica e gestão participativa da comunidade 

– salário educação; 

-Desenvolvimento de ações que contribuam para a erradicação do analfabetismo em 

Minas Gerais; 

-Atendimento à criança em idade pré-escolar, preferencialmente nas camadas mais 

pobres da sociedade; 

-Redefinição da política de educação especial; 

-Planejamento da expansão da rede oficial de ensino de 2º grau; 

-Implantação de uma política de assistência ao educando, regida por critérios de 

apoio às classes marginalizadas dos bens produzidos no campo social e econômico;  

-Realização do Congresso Mineiro de Educação que propicie uma ampla discussão a 

partir da realidade municipal e regional, e ofereça subsídios para a  produção de um 

projeto educacional para Minas Gerais. (DOCUMENTO PROPOSTA-

CONGRESSO MINEIRO, 1983: 3-11). 

 

Para a realização da primeira etapa, que deveria ser nos municípios, a Secretaria 

de Educação escolheu Uberlândia como cidade pólo para testar a metodologia a ser 

implantada – “Uberlândia assim realizará uma experiência pioneira, que poderá ser 

multiplicada em todo o Estado. [...] Este mesmo trabalho será depois realizado em todos os 

municípios jurisdicionados à 26ª Delegacia Regional de Ensino de Uberlândia e, 

posteriormente, em todo o Estado”. (DOCUMENTO: A EDUCAÇÃO MINEIRA EM 

ANÁSISE, 26ª DRE, março/1983).  

O documento produzido pela 26ª DRE para orientar os trabalhos no município 

trazia implícito a preocupação de que, com a realização do Congresso, o Estado resgataria o 

seu papel de liderança em inovações educacionais e restabeleceria a dignidade de sua escola 

pública. Também previa a dinâmica do trabalho de diagnóstico no município e quem devia 

conduzi-lo: 
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A dinamização deste trabalho está a cargo da 26ª Delegacia Regional Ensino de 

Uberlândia, Secretaria Municipal de Educação e entidades de classe (Associações de 

Diretores, Supervisores, Orientadores, Inspetores e União de Trabalhadores do 

Ensino). 

A realização é de responsabilidade de toda a comunidade educacional (diretor, 

inspetor, supervisor, orientador, professor, aluno, servente e pais de alunos), 

incluindo também Associações de bairros, clubes de serviços, igrejas e outros. O 

resultado final será fruto dos debates, dos quais todos participarão e que serão 

registrados em documentos e posteriormente encaminhados à Secretaria Estadual de 

Educação. (DOCUMENTO-A EDUCAÇÃO MINEIRA EM ANÁSISE, 26ª DRE, 

março/1983, s/n). 

 

O trabalho foi realizado nas escolas municipais uberlandenses nos dias 19 e 20 de 

maio de 1983. Como resultado dos debates, cada escola elaborou um documento e o enviou à 

comissão de redação para ser consolidado.  

Após a consolidação de todas as propostas enviadas pela comissão, foi convocado 

o Seminário Municipal para o dia 7 de junho, onde se realizou as discussões das propostas 

consolidadas e produziu-se o documento final da representação das escolas do município para 

ser enviado à comissão regional. Como Uberlândia era também um pólo regional, a comissão 

foi a mesma.  

O documento produzido pelo trabalho das escolas recebeu o título de 

“Consolidado Parcial do Seminário „Educação para a Mudança‟. Ele abordava todos os 

assuntos relacionados com as problemáticas levantadas no documento origem e das quais 

destacamos as que mais foram citadas no computo de todas as escolas: 

 

 Educação geral: reestruturação dos programas de 1º e 2º graus; 

 1º grau: classes menos numerosas (no máximo 30 alunos); 

 Ensino especial: criar escolas especiais para alunos que não se ajustaram ao 

ensino regular; 

 Educação integrada: eliminação da educação integrada-volta ao ensino regular; 

 2º grau: expansão de matrículas no 2º grau; 

 Formação docente: extinção de cursos vagos e compactos para a formação 

docente; 

 Desempenho docente: melhorar o relacionamento entre professor e alunos; 

 Profissionalização docente: jornada de 40 horas para o professor, sendo 24 de 

regência e o restante à disposição da escola; 

 Direitos do magistério: eleição do diretor por professores, alunos, pais, serventes, 

especialistas, considerando a competência técnica e não o apadrinhamento 

político; 

 Participação comunitária: participação da comunidade e educandos na 

administração da escola e na sua manutenção, com o objetivo da prática 

democrática e educativa; 

 Política educacional: repensar a educação para uma proposta brasileira. 

(DOCUMENTO: A EDUCAÇÃO MINEIRA EM ANÁSISE, 26ª DRE, 

março/1983, s/n). 
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Cumprida esta etapa de consolidação das propostas alavancadas nas escolas, 

realizou-se o Seminário Regional que consolidou todas as propostas das cidades sob a 

jurisdição da 26ª DRE de Uberlândia. Nesse encontro foram eleitos os delegados para 

participarem do encontro estadual e o documento produzido, foi enviado para Belo Horizonte 

para ser consolidado. 

Ressaltamos, aqui, que entre tantas propostas apresentadas, três delas em especial 

nos chamaram a atenção, porque representam categorias importantes de orientação para 

respondermos aos nossos questionamentos neste trabalho: a Educação integral, os Direitos do 

magistério (eleição de diretor) e Participação comunitária.  

A defesa de eleição direta para diretor, por exemplo, tem uma importância 

significativa no desfecho da pesquisa. Enfim, todas elas, em momento oportuno da escrita da 

história da Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa, serão tratadas com maior cuidado. 

A realização do Congresso estadual foi baseado no consolidado dos trinta 

documentos produzidos pelas regionais e recebeu o título de “Políticas educacionais para 

Minas Gerais”. Segundo assinala Neidson Rodrigues (1985),  

 
O documento foi debatido nos três dos quatro dias que durou o Encontro Estadual; o 

último dia foi reservado à apresentação, discussão e aprovação de um documento 

final por cerca de mil e cem congressistas. Este documento final tem sido a base das 

propostas educacionais da sociedade mineira. (RODRIGUES, 1985: 39).  

 

O documento produzido nas bases, discutido pelas pessoas que realmente vivem 

as dificuldades da escola – mesmo que por problemas políticos a participação não tenha sido a 

esperada (CUNHA, 2005) - encerrou um processo de construção coletiva que servirá de 

exemplo por muitos anos para a política educacional brasileira. Sua principal lição foi 

exatamente a de ter rejeitado o modo autocrático de tratar os problemas educacionais herdado 

dos governos militares. Sobre o assunto assim se reporta Neidson Rodrigues (1985): 

 

No enfoque sobre a natureza da educação por influência da tecnocracia eram 

considerados apenas aqueles que apontavam soluções tecnocráticas, isto é, as ligadas 

à natureza da educação, à burocracia educacional, às tecnologias de ensino e às 

alternativas pedagógicas para a implementação da atividade educacional. [...] Em 

nenhum momento ocorreu à tecnocracia o fato de que o autoritarismo imperante no 

sistema educacional, a não-participação da população e dos elementos mais 

comprometidos com a educação – alunos, professores, pais – nas decisões dos 

processos educacionais e mesmo de outros segmentos intelectuais na definição das 

políticas educacionais poderiam estar também causando impasse. O Congresso 

concorreu virtualmente para desmascarar esta dimensão puramente técnica no trato 

das questões educacionais. (RODRIGUES, 1985: 46-47). 

 

Quanto aos resultados produzidos pelo Congresso, Luiz Antônio Cunha (2005) 

faz sua apresentação utilizando alguns eixos de análise: o combate ao clientelismo, o projeto 
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pedagógico, a proposta curricular e a revitalização das escolas normais. Encerra suas 

considerações fazendo um balanço do processo e apresentando o seu desmonte no governo 

posterior. 

Em relação ao combate ao clientelismo, a primeira tarefa foi criar nas escolas os 

colegiados como instrumento auxiliar da administração. Cabiam a eles decidir sobre 

regimento, calendário, planejamento curricular, assistência ao educando, prédio escolar, caixa 

escolar e a participação do pessoal da escola em eventos promovidos por entidades 

educacionais. Eram compostos por todo o pessoal em exercício na escola, alunos, pais de 

alunos e “grupos comunitários”, tendo na presidência do mesmo o diretor da escola.  

A segunda tarefa foi diminuir a interferência política na educação. Nesse sentido, 

a distribuição das quotas de criação de novas escolas ficava no âmbito das comissões de 

educação dos municípios para evitar a intermediação dos deputados estaduais.  

Na verdade eles não deixaram de vez de exercer sua influência, porém, “na 

medida em que a maioria dos deputados, assim como os prefeitos, participavam de comissões 

municipais de educação, sua influência era exercida em um novo espaço político, junto com 

outros agentes sociais como professores e pais de alunos” (CUNHA, 2005: 173). 

Também a interferência ficou mantida no caso da indicação de diretores escolares 

pelo deputado hegemônico da região porque não houve condições políticas para a adoção da 

prática de eleições de diretores de escola, nem mesmo para a instituição do mecanismo das 

listas tríplices.  

Por último, a admissão de professores e funcionários passou a ser efetivada 

exclusivamente por meio de concurso público. 

Quanto ao projeto pedagógico a principal tarefa foi empreender a universalização 

do ensino de forma atender à todos, independente de classe, gênero e raça, respeitando seus 

valores culturais e permitindo que eles, por meio de uma educação de qualidade, pudessem ter 

acesso ao saber universal.  

Para buscar a qualidade educacional difundiu-se uma concepção pedagógica 

centrada numa boa formação geral tendo em vista formar um cidadão “capaz de se tornar um 

governante” e para isso foi necessário também repensar a relação educação/trabalho não na 

perspectiva de formação de mão-de-obra para o mercado de trabalho, mas como 

cidadão/trabalhador/cientista. (CUNHA, 2005). 

Para que esse objetivo pudesse ser atingido, foram definidas diretrizes para a 

renovação da prática pedagógica. Nesse sentido foram realizados seminários, encontros, 
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reuniões e formação continuada de professores. Para erradicar o analfabetismo foi adotado o 

ciclo básico de alfabetização.  

Em relação à proposta curricular, foi reordenado os conteúdos e as práticas das 

diversas disciplinas escolares. Para o ensino de Ciências foi proposto familiarizar os alunos 

com a linguagem científica e não torná-lo um cientista. Para isso o ensino de ciências deveria 

possibilitar ao educando distinguir o conhecimento que lhe é comum do cientificamente 

organizado.  

Para o ensino de História a proposta foi abandonar o estudo dos ícones históricos 

em favor da produção histórica da cultura humana e suas relação com a vida de forma a 

entender como os homens transformam a natureza. 

Na realidade houve proposta de revitalização para todas as disciplinas. Mas o 

mais importante a ressaltar foi a mudança do eixo da educação profissional. A proposta 

curricular redefiniu o objetivo da Educação para o Trabalho na escola pública que “deixava de 

ser o „desempenho mecânico‟ de um trabalho determinado, industrial ou agrícola, para vir a 

ser a compreensão das próprias condições da vida do homem e da sociedade em suas 

determinações fundamentais e representações culturais” (CUNHA, 1985: 179). 

Quanto a revitalização das escolas normais, foram implantados alguns pólos no 

Estado na tentativa de favorecer à formação inicial e continuada de professores, 

principalmente para as quatro primeiras séries do ensino de 1º grau. Além dessa função, 

realizavam outras como pesquisa, experimentos, demonstrações, produção de material 

didático e de apoio, além de se responsabilizarem pela divulgação à nível regional dessas 

atividades.  

Em relação ao balanço sobre o processo, o autor centra sua atenção na inversão 

que o Congresso produziu na educação em Minas porquanto sepultou a hegemonia que o 

sistema privado exercia na condução das políticas educacionais – “foi no governo Tancredo 

Neves, depois Hélio Garcia (1983/87), que os grupos privatistas foram contrariados em seus 

interesses econômicos e ideológicos” (CUNHA, 2005: 183). 

Para finalizar, o autor apresenta como o processo de mudança na educação em 

Minas Gerais, propiciado pela realização do Congresso Mineiro de Educação, foi desmontado 

no governo de Newton Cardoso.  

Newton Cardoso venceu as eleições em Minas sem ter assumido nenhum 

compromisso com os governos anteriores, que eram do seu partido, o PMDB. “A política 

educacional do governador Newton Cardoso (se se pode chamar assim às medidas que foram 
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sendo tomadas na área) resultaram numa completa demolição do que havia sido erigido na 

gestão anterior” (CUNHA, 2005: 187). Dentre as ações de retrocesso podemos citar algumas:  

 
 O Conselho Estadual voltou a ser um comitê de deliberação dos interesses dos 

empresários; 

 Os diretores de escola continuaram a ser designados pelo esquema do 

clientelismo; 

 Implantação de um processo de “racionalização administrativa” que consistia 

em retirar das escolas todo o pessoal considerado não essencial (os 

especialistas eram considerados não essenciais); 

 Redução do percentual de aplicação em educação de 36% para 25%, reduzindo 

vagas nas escolas públicas e beneficiando as escolas privadas. (CUNHA, 

2005). 

 

Por certo, o Congresso Mineiro de Educação foi um marco para a história da 

educação em Minas Gerais pelo que ele representou no avanço das forças democráticas na 

determinação das políticas públicas desse país. Em que pese à democracia, pela sua própria 

natureza, estar sujeita a avanços e retrocessos como acima mostrado, entendemos que o 

envolvimento da comunidade na construção da proposta já propiciou um avanço para o campo 

da educação.  

Acreditamos que ao empreendermos a análise das fontes de pesquisa para 

escrevermos a história da Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa estaremos nos 

deparando com alguns elementos advindos dessa mudança educacional em Minas e 

poderemos avaliar a sua verdadeira dimensão no espaço do cotidiano escolar.  
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

 

 

 

 HISTÓRIA DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ IGNÁCIO DE SOUSA NA 

DÉCADA DE 60: DA ORIGEM À ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO 

 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o contexto histórico em que os atores 

responsáveis pela criação da escola se fizeram como educadores e apontar quais foram os 

fatos precedentes e as iniciativas que eles tomaram para a criação da escola.  

Revelada a sua origem, passamos a descrever como o projeto político e 

pedagógico escolar foi estruturado tendo como foco a análise de sua concepção pedagógica 

para desvelar sobre qual escola teórica ele se filia.  

Nesse sentido dividimos o capítulo em quatro subunidades: na primeira, 

abordamos os antecedentes históricos para verificar como tudo começou; na segunda, 

apresentamos os dados referentes à sua criação com a respectiva gestão, a qual estamos 

denominando era Maria Conceição; na terceira, apresentamos a era Miracy Gustin, na qual foi 

estruturada a proposta pedagógica  escolar; e, por último, encerramos o capítulo com o fim da 

era Miracy Gustin fazendo considerações sobre o processo de escolha da nova direção.  

 

 

4.1. A Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa: como tudo começou?  

 

Tudo começa quando o casal Joaquim Ignácio de Sousa e Hipólita C. Silva 

registra seu filho José Ignácio de Sousa, nascido no dia 10 de janeiro de 1876, na cidade de 

Coqueiral, sudoeste de Minas Gerais.  

Na cidade natal, o menino passa sua infância e conclui os ensinos primário e 

secundário.  Já adulto, por faltar-lhe opção de continuidade de estudos no local, o pai manda-o 

à cidade histórica de Ouro Preto para cursar Farmácia e, no ano de 1898, bacharela -se como 

farmacêutico.  

Assim que se forma, no intuito de apressar seu casamento, começa a exercer a 

profissão. Vai para a vizinha cidade de Mariana, onde monta uma farmácia. Logo em seguida, 

em 1899, casa-se com Maria José Teixeira, com quem tem três filhos: Jandira, Manoel e 

Lilita. 
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 Ao mesmo tempo em que cuida da farmácia, começa a lecionar preparando 

alunos para os cursos de admissão. É durante essa duplicidade de funções que descobre que é 

farmacêutico por formação, mas professor por devoção. Desse momento em diante , adota o 

magistério como sua única profissão.  

Essa tarefa rende-lhe, de início, o cargo de diretor do grupo escolar da cidade. 

Mas, quando as coisas parecem estar assentadas em Mariana, morre sua esposa, dona Ana.  

Após enviuvar, no ano de 1911, casa-se, pela segunda vez, com Anna de Godoy 

que passa a assinar Anna Godoy de Sousa e muda-se para Campo Belo para lecionar. O casal 

tem dois filhos: Nadyra e Arnaldo.  

Por divergências políticas, abandona Campo Belo e vai para Ituiutaba, no pontal 

do Triângulo Mineiro, a convite dos administradores da cidade para assumir a direção do 

grupo escolar da cidade. Sobre a sua passagem pela cidade, assim se refere o jornalista Hélio 

Benício de Paiva, da Revista Projeção, em artigo especial denominado Reminiscências de 

velhos professores tijucanos: 

 
Figura respeitável de pedagogo, que marcou época, transferido por perseguição 

política, José Inácio de Souza chegou a Ituiutaba em 15 de junho de 1919, 

assumindo a direção do Grupo Escolar João Pinheiro. Em 1920, fundou o primeiro 

estabelecimento de ensino intermediário-avançado, denominado 

Instituto Propedêutico Ituiutabano, sito em frente ao prédio do Grupo. 

Professor nato, de larga visão, trouxe professores e musicistas para esta 

cidade e influiu nos destinos do ensino e da vida social tijucana 

(PAIVA, 2009: 01). 

 

Em 1927, com uma identidade de educador já 

consolidada, vende o Instituto Ituiutabano para transferir-se 

para a então cidade de Uberabinha, a hoje Uberlândia. 

Assim, já chega a Uberlândia com um currículo 

recheado de experiências anteriores de gestão escolar. Por 

isso, é logo convidado a assumir a direção do Grupo Escolar 

Bueno Brandão, que prontamente aceita.     

Considerado um professor “enérgico” e amante 

da língua portuguesa – “o professor José Ignacio foi meu 

professor no Grupo Escolar Bueno Brandão, e ele era 

bastante enérgico” (RONDON PACHECO) –, escolhe a disciplina como principal conteúdo 

para a docência e, a partir de então, passa a ser adepto e defensor fervoroso de uma escola 

incentivadora de cultura e das letras. Entretanto, ressalva o ex-governador Rondon Pacheco 

que apesar de ele ser rigoroso era um bom professor e detinha muito conhecimento. 

Professor José Ignacio de Sousa já em 

Uberlândia – Arquivo da EEPJIS 
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Percebemos aqui que o conceito de bom professor para a época estava atrelado ao professor 

tradicional, catedrático, aquele que inspirava respeito na comunidade pelo seu conhecimento e 

rigidez na condução das aulas. Esse tipo de professor é, conforme ressalta Marilda Aparecida 

Behrens (2005), um transmissor de conteúdos que já se encontram prontos e acabados. 

Repassa e transmite as  

 
informações de maneira que os alunos possam repetir e reproduzir o modelo 

proposto. Como dono da verdade, apresenta-se autoritário, severo, rigoroso e 

objetivo. Distante dos alunos, procura discipliná-los na sala de aula em nome da 

obediência, da organização e do silêncio. Apresenta os conteúdos de maneira 

fragmentada, com uma organização em partes, enfocando o conhecimento como 

absoluto e inquestionável (BEHRENS, 2005: 42). 

 

Acreditando que, para impulsionar a formação cultural e a prática da leitura e da 

escrita na população jovem da cidade, era preciso ter bons professores, investe na sua 

formação adquirindo no mesmo ano, do professor José Avelino, seu proprietário, os direitos 

do Ginásio Mineiro de Uberabinha onde instala, em anexo, uma escola normal. 

 É bom ressaltar que esse sonho de ter no município uma escola normal já vinha 

sendo motivo de disputa política com a vizinha cidade de Uberaba. De acordo com Silva 

(2001), como naquele tempo havia uma Câmara e um Senado estaduais, o nosso 

representante, o senador Camilo Chaves, de Ituiutaba, pleiteou uma escola normal para 

Uberabinha despertando os ciúmes uberabenses.  

Como tinham maior força política, nossos vizinhos não aceitaram a reivindicação. 

“Se o Triângulo tivesse que ter uma Escola Normal, que fosse em Uberaba, que já tivera uma 

e se fechara” (SILVA, 2001: 51). E assim a escola se instalou em Uberaba.  

Entretanto, segundo o autor, como forma de compensação o senador Camilo 

consegue a promessa do governo da instalação em Uberabinha de um ginásio oficial. Assim, 

com a Escola Normal de Uberabinha já em funcionamento, José Ignacio é surpreendido em 3 

de janeiro de 1929 com o Decreto nº 8958, do presidente do Governo das Minas Gerais,  

Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, de transformação do Ginásio Mineiro de Uberabinha em 

escola estadual. Como no termo de acordo constava também a doação do prédio ao Estado por 

seus proprietários à Sociedade Progresso de Uberabinha
32

, onde funcionava sua escola, é 

obrigado a se transferir para novo local, fundando, a partir daí, o Instituto Brasil Central. 

 

                                                 
32

 De acordo com Silva (2002), a Sociedade Progresso de Uberabinha foi fundada com recursos de trezentos e 

vinte e seis contos de réis arrecadados em meio à população por um grupo de idealistas capitaneados por Carmo 

Giffoni, mais Clarimundo Carneiro, Tito Teixeira, Arlindo Teixeira, José Nonato, Custódio Pereira, coronel 

Carneiro e muitos comerciantes consolidados com o objetivo de superar a inferioridade educacional em que a 

cidade vivia em relação as outras cidades da região. 
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                Instituto Brasil Central, na Praça Dr. Duarte – Arquivo da família Cora Pavan Caparelli 
 

O Instituto, depois Colégio, funcionava com os cursos normal e ginasial. Porém, o 

curso normal tinha uma projeção regional, porque possuía internato feminino. É esse detalhe 

que vai favorecer a entrada em cena da professora Maria Conceição Barbosa de Sousa, esposa 

do Dr. Manoel Tomás Teixeira de Sousa e, portanto, nora do professor José Ignacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

   Alojamento feminino e refeitório do Instituto Brasil Central – Arquivo da família Cora Pavan Caparelli 

 

Filha primogênita do casal Fernando Barbosa e Izaura Melgaço Barbosa, Maria 

Conceição nasceu em Pequi, Estado de Minas Gerais, em 1920, e, pela visão avançada para 

uma época que priorizava apenas estudos para indivíduos do sexo masculino, principalmente 

de sua mãe, Izaura, é mandada para Uberabinha para estudar no colégio do professor José 

Ignacio, onde se enamora de Manoel e com ele se casa em 1939 e tem quatro filhos: Miracy, 

Miriná, Miracema e Miratan.  

Mulher humilde, mas obstinada, começou sua atividade profissional na área da 

educação lecionando no Curso Normal do Colégio Brasil Central. Quando o seu marido, Dr. 

Manoel, se torna venerável da Loja Maçônica “Luz e Caridade”, cria uma escola na entidade e 
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a coloca como diretora. Peres (2003), em resenha sobre o trabalho de Alexandre Mansur 

Barata, assinala que na época a Maçonaria empreendia diversas iniciativas que eram 

concretamente efetivadas de criação de instituições de auxílio mútuo, de beneficiência e de 

educação. Entretanto, só as educacionais eram destinadas a todos os homens, fossem eles 

maçons ou profanos. 

A escola criada recebeu o nome do Dr. Manoel Lacerda - segundo Miracy Gustin, 

um importante educador da cidade - e passou a oferecer ensino totalmente gratuito para 

atender às classes menos favorecidas. Encontramos referências sobre o assunto em artigo 

publicado no jornal Correio de Uberlândia: 

 
Mas Dona Lia, que se diria absorvida pelos trabalhos quotidianos do Colégio, e 

atendendo a todos em dias e horas aprazados, ainda encontrou em certa época tempo 

disponível para se dedicar à criação e orientação da Escola Doutor Lacerda, mantida 

pela Loja Maçônica Luz e Caridade para instrução gratuita das classes pobres. 

Durante alguns anos, esse estabelecimento, que não sei se ainda existe, funcionou 

sob sua direção e é escusado acrescentar que muitos garotos foram lá alfabetizados e 

instruídos sobre os bons costumes e sobre a linguagem limpa (LICYDIO PAES, 

Correio de Uberlândia, 19/07/1970, p.5). 

 

De acordo com Mansur Barata, de todas as iniciativas empreendidas pela 

Maçonaria “a construção de uma ampla rede de escolas primárias e de bibliotecas” 

(BARATA, 1999: 138), para os filhos de maçons e para as classes populares, foi a que 

apresentou melhores resultados. Ainda segundo o autor, as escolas eram mantidas pelas lojas 

com o intuito de difundir conhecimentos que promovessem o progresso e alargassem a 

civilização, disseminando os princípios democráticos e a defesa da liberdade, principalmente 

a liberdade de consciência (IBDEM, 1999).  

Foi justamente esse ideal de liberdade e de consciência que motivou Maria 

Conceição a implantar na escola um projeto pedagógico de cunho progressista. Segundo nos 

relata Miracy Gustin,  

 
essa escola sim! foi progressista. Eu estudei nela. Tinha realmente um projeto 

pedagógico inovador, pois ajustava o currículo ao contexto dos alunos mais 

carentes e procurava práticas pedagógicas diferentes do quadro e giz  (MIRACY 

GUSTIN).  

 

Se tomarmos o conceito de progressista como lhe dá a concepção teórica de ser 

uma abordagem que tem centralidade na transformação social, então o sentido do termo não 

foi corretamente empregado por Miracy Gustin. Ela tomou-o apenas em parte.  

Primeiramente, na preocupação com um currículo contextualizado facilitador da 

inclusão dos alunos menos favorecidos.  
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Segundo, na adoção de práticas pedagógicas inovadoras, contestadoras da tradição 

do quadro e giz. Nesse sentido, como ressalta Maria Aparecida Behrens (2005), ela só se 

preocupou com sua característica de ser instigadora do dialogo e da discussão coletiva por 

meio do qual se efetivam “as parcerias e a participação crítica e reflexiva dos alunos e dos 

professores” (BEHRENS, 2005: 56).  

Não se pode deixar de considerar a importância da tentativa de elaboração, mesmo 

que tenha sido de forma parcial, de um projeto pedagógico que Miracy Gustin julgava 

progressista por ser um projeto, conforme ressalta Mansur Barata (2003), de universalização 

do ensino laico, bandeira de luta contra os conservadores. Para chegar a uma conclusão, 

precisaríamos investigar mais de perto quais eram essas práticas pedagógicas que se 

diferenciavam do quadro e giz que ela assinala.  

Entretanto, podemos ressaltar, aqui, a preocupação que Maria Conceição tinha em 

oferecer ensino gratuito e de qualidade para as camadas mais pobres da população, 

pensamento raro para a época. Desconfiamos que esse tenha sido um projeto exclusivo dessa 

loja maçônica na cidade, o que demandaria novas pesquisas.  

Por outro lado, como nos relata Miracy Gustin, a história mostra que a maçonaria 

sempre esteve envolvida em movimentos históricos de liberdade. Tanto é que participou 

ativamente da Revolução Francesa, da Revolução Americana e sempre se colocou contra os 

Golpes Militares, inclusive resistiu ferrenhamente a Getúlio Vargas e interferiu para retirar 

presos políticos da cadeia.  

Nesse sentido, corrobora Mansur Barata (1999) confirmando a fala da 

entrevistada, quando, em concordância com a historiografia, afirma que sempre houve um 

enorme vínculo entre a maçonaria e a emancipação política do Brasil.  

Na verdade, esse tipo de instituição, fechado, formado por setores diversos da 

comunidade, sempre carrega o campo de disputas que é travado na sociedade, que naquele 

tempo era acirrado entre os setores da direita e da esquerda. Segundo o autor, o movimento 

maçônico no País sempre esteve vinculado a um clima de divergências internas com eixo na 

composição heterogênea de seus quadros. E mais, tinha como estratégia opor-se à Igreja 

Católica, que estava alinhada com a educação das elites (IBDEM, 1999). 

O certo é que essa loja maçônica Luz e Caridade, como muitas outras espalhadas 

pelo País na época,  

 
tinha uma tradição de esquerda, tanto é que era rechaçada pelo pessoal da direita e 

sofria pressões da Igreja de Uberlândia. O que posso assegurar, é que o movimento 

contra-hegemônico por uma educação progressista na cidade surgiu com a criação, 

pela Loja Maçônica Luz e Caridade, da Escola Dr. Manoel Lacerda, que já nasceu 

com novos parâmetros curriculares (MIRACY GUSTIN). 
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Com a intensificação da instabilidade política brasileira e a mudança de comando 

na Loja Maçônica, acirram-se as disputas internas e a escola é desativada. Maria Conceição 

retorna para o Colégio Brasil Central, onde passa a cuidar do Curso Normal, especificamente 

da administração do internato feminino. 

Por sua seriedade e dedicação ao trabalho, passa a inspirar confiança nas famílias 

da região, que deixavam suas filhas para estudar no 

colégio. Como ela era uma pessoa extremamente 

bondosa e ajudava muito as pessoas, recebe da 

comunidade o apelido carinhoso de “Tia Lia”. 

 Tomava a tarefa da educação das internas 

com tamanha responsabilidade e comprometimento 

que, muitas vezes, sua interferência em relação à 

formação da personalidade, hábitos e costumes delas, 

sobrepunha-se à da própria família.  

Tal comportamento, inclusive, lhe 

favoreceu a adoção de quatro filhos: Irene, Maria 

Amélia, Regina e Hélio.  

Esse comportamento se repete em relação 

à sua própria família. Com uma situação econômica mais estável e como forma de retribuir o 

esforço dos pais pelos seus estudos, ajuda na educação dos demais irmãos. Traz as irmãs 

Normy e Ivone para estudarem no colégio e as coloca auxiliando-a na administração do 

internato.  

Dessa forma, Maria Conceição consolida uma identidade matriarcal em toda a sua 

família. Sua palavra sobre qualquer evento era sempre a última e, muitas vezes, mesmo 

contrariando seus interlocutores, até definitiva. Quando a Lia decidia uma coisa, era lei na 

família e nem meu pai e minha mãe iam contra (IVONE MELGAÇO). 

É assim que Tia Lia passa a gozar de grande credibilidade como educadora na 

cidade, numa época marcada por escolas que ostentavam, conforme assinala Silva (1992), 

toda a seriedade dos tempos do magister dixit, ou seja, em que o mestre tinha sempre razão. 

Escolas que deixaram saudade e marcaram uma época de transformação política e cultural da 

cidade. 

Maria Conceição (Tia Lia) – Arquivo da 

EEPJIS 

 



148 

 

Em 1947, o professor José Ignacio cai enfermo e transfere a direção oficial do 

Colégio Brasil Central para seus filhos Dr. Manoel Tomás Teixeira de Sousa e Dr. Arnaldo 

Godoy de Sousa, mas quem de fato assume a administração da Escola é Maria Conceição.  

O professor José Ignacio de Sousa, apesar de todos os esforços médicos dos 

filhos, falece em 24 de maio de 1953. Seus herdeiros são os novos proprietários do colégio.  

Após sua morte, sob a batuta firme de Tia Lia, o Colégio Brasil Central se 

consolida como um dos melhores da região. Passa a disputar passo a passo com o Colégio 

Estadual de Uberlândia e o Liceu de Uberlândia a hegemonia educacional da cidade. Essa 

disputa se mostrava mais evidente nos apaixonantes jogos estudantis e nos desfiles cívicos da 

época.  

Naquele tempo, as consideradas „boas escolas‟ tinham muita força na 

comunidade, porque eram representantes exclusivas das classes privilegiadas que 

reivindicavam por seu intermédio a ascensão à elite dirigente do País. Como observa Vítor 

Henrique Paro (2009), elas eram chamadas de boas, mas de boas não tinham nada. É que essa 

boa escola de antigamente  

 
podia dar-se ao luxo de ser ruim, porque abrigava apenas aqueles alunos da elite que 

já tinham os pais letrados, que possuíam revistas em suas casas, faziam leituras, 

tinham o professor de música, de balé etc. A criança ia para a escola e o professor 

não precisava saber ensinar; bastava saber a matéria, o conteúdo, e depois deposit á-

lo no aluno para que ele pudesse aprender (PARO, 2009: 15). 

 

Ou seja, conclui o autor, era uma escola que podia se dar ao luxo de ser ruim, 

porque só abrigava alunos que aprendiam apesar dela. 

Dessa forma, cada uma das escolas da cidade adotava como meio de propaganda 

se despontar aos olhos dos potenciais pretendentes a esses postos, como melhor que as outras.  

No início dos anos sessenta, as coisas começam a desandar. Os novos ventos da 

democratização do acesso à educação que cobre o País passam a motivar a expansão dos 

sistemas públicos de ensino. Conforme assinala Aida Rotava Paim et alli (2008), nos anos 

sessenta a educação foi normatizada pela LDB de nº 4024, no intuito de facilitar sua 

descentralização administrativa, passando seu planejamento para a esfera estadual e 

municipal.  

Essa abertura, segundo os autores, propiciou uma expansão do direito à educação, 

levando à institucionalização da escolarização pública e gratuita. 

É nesse período, inclusive, que Tia Lia consegue trazer para dentro do Colégio 

Brasil Central, para funcionar em anexo, o Grupo Escolar Estadual Afonso Arinos, de 

primeiro grau, e pelo qual também fica responsável pela administração.  



149 

 

Essa expansão provoca um êxodo de parte da classe média que se encontra nas 

escolas particulares para as escolas do Estado. “Indivíduos oriundos de culturas diferentes 

passaram a ocupar o espaço institucional educativo público, provocando outras relações com 

o conhecimento e exigindo um currículo mais ampliado” (IBDEM, 2008: 27).  

Desconfio – “muitos historiadores e teóricos da história reivindicaram e 

continuam a reivindicar o direito à imaginação” (LE GOFF, 2003: 40) –, e isso é objeto para 

novas pesquisas, que no Colégio Brasil Central esse fator é agravado pelo momento político 

conturbado do pré-golpe militar. Acredito que a disputa no campo ideológico entre esquerda e 

direita, que estava acirrada na cidade, favorece o afloramento do comportamento perseguidor 

de alguns membros da elite conservadora e, por oporem-se aos ideais socialistas do Dr. 

Manoel Tomás Teixeira de Sousa, na época vereador e presidente da Câmara Municipal, 

empreendem uma campanha silenciosa na comunidade contra a matrícula dos seus filhos  no 

colégio.  

O certo é que a diminuição dos alunos que tinham boa condição financeira, aliada 

ao espírito compreensivo e bondoso de Tia Lia, que deixava os que não podiam pagar as 

mensalidades escolares efetuarem suas matrículas e seguir estudando, leva o colégio a se 

tornar deficitário.  

A falta de lucro e o agravamento da crise financeira do empreendimento 

educacional era o motivo que restava para que 

o Dr. Arnaldo, um dos herdeiros, entrasse em 

acordo com os demais proprietários para o 

fechamento ou venda da escola. Isso se 

sucedeu. O colégio é vendido.  No ano de 

1966, o Colégio Brasil Central encerra suas 

atividades e interrompe uma história de vida 

por uma educação de qualidade na cidade de 

Uberlândia.  

Apesar de ter se rendido à 

necessidade da venda, a perda do colégio é um 

golpe para Tia Lia.  

Entretanto, nada é mais tenebroso 

para ela do que a perseguição que os setores 

conservadores da cidade empreendem a sua 

Maria Conceição (Tia Lia), Dr. Manoel 

Teixeira (sentado) e José Melgaço. 

Arquivo da família José  Melgaço 
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família, em virtude da implantação do Regime Militar de 1964.  

 
O primeiro a ser perseguido foi meu pai que era presidente da Câmara, quando 

eclodiu a revolução. Eu brequei o Prata Neto, delegado da polícia, na porta do 

Colégio porque ele queria prender os professores Shafit, o Mauro Gomide e o tio 

Zé
33

 (MIRACY GUSTIN).  

 

O Dr. Manoel Teixeira é afastado da presidência da Câmara Municipal, e quem 

assume é o empresário rural Virgílio Galassi, expoente da direita conservadora uberlandense , 

que seria por quatro vezes prefeito da cidade.  

Assim, preconceituosamente concebida na comunidade como uma “família de 

esquerdistas”, seu marido Manoel Teixeira e o irmão José Melgaço são denunciados e presos 

pelos órgãos repressores da ditadura.  

Usando de seu prestígio pessoal e com a ajuda dos amigos e da maçonaria, ela 

consegue livrá-los da prisão, mas carrega daí para a frente a marca da humilhação e da 

decepção.  

Para agravar a situação, cai doente, e os exames constatam doença grave, um 

câncer que aparece em estado avançado e passa a comandar as ações de sua vida.  

No intuito de amainar a situação de depreciação de sua saúde, seu genro João 

Pedro Gustin, que era vereador na cidade e presidente da Câmara Municipal, faz um acordo 

com o então candidato a prefeito Renato de Freitas, representante de seu grupo político de 

oposição à administração Raul Pereira de Resende, prevendo que se ele fosse eleito criasse 

uma escola no município para que Tia Lia administrasse. 

Renato de Freitas é eleito em 1964, e logo após sua posse coloca em andamento o 

acordo selado. Mas só no ano de 1967, com a ajuda do então deputado estadual Homero 

Santos, também do mesmo grupo político de João Pedro e, ainda, amigo particular da família, 

consegue selar um convênio com o Governo do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 

Secretaria de Estado da Educação, representada na figura de seu titular, o professor Gerson de 

Britto Melo Bóson, para o funcionamento da escola denominada Colégio Comercial Oficial, 

que havia sido criado na cidade pela Lei nº 4.270, de 21 de outubro de 1966.  

O convênio foi assinado em 10 de fevereiro de 1967, com vigência de dois anos, 

prazo estipulado para que a Prefeitura Municipal colocasse em funcionamento as duas 

primeiras séries do 1º e 2º ciclos da referida escola. De acordo com as cláusulas contratuais , 

cabia à Prefeitura custear o aluguel do prédio, o pagamento dos professores e do pessoal 

administrativo pelo prazo de dois anos, a contar de 1º de março de 1967.  

                                                 
33

 José Melgaço Barbosa, irmão de Maria Conceição (Tia Lia), que é tratado por todos da família apenas por Zé. 
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O regime de estudo devia ser de gratuidade integral, podendo a escola cobrar taxa 

de matrícula de alunos que dispunham de recursos, sendo que estes só podiam ser aplicados 

na manutenção, recuperação e conservação do prédio e aquisição de material escolar.  

A portaria é publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no dia 14 de março de 

1967, com os seguintes termos: 

 
Pelo Departamento de Ensino Médio e Superior / Portaria Nº 48/67 - O Secretário da 

Educação, em Minas Gerais, atendendo a que foram cumpridas as exigências 

estabelecidas no Decreto nº 10.341, de 28 de fevereiro de 1967, e na Portaria nº 

11/66, de 23 de fevereiro de 1966, resolve: Art 1º. É concedida autorização para 

funcionamento, em 1967, do Colégio Comercial Oficial de Uberlândia, às expensas 

da Prefeitura Municipal local, nos termos do convênio firmado entre o Estado de 

Minas Gerais e aquele município. Art 2º. Revogam-se as disposições em contrário, 

entrando a presente portaria em vigor na data de sua publicação (Portaria Nº 

48/67, Diário Oficial de Minas Gerais, 14/03/1967 - ARQUIVO DA 

EEPJIS). 

 

A nomeação do diretor e do secretário, como era de praxe ao sistema de exceção 

em vigor, ficava a critério do governo. A escolha recai, dessa forma, em Maria Conceição 

Barbosa de Sousa, a Tia Lia, como havia sido prometido.  

É importante registrar aqui que, antes de o Colégio Brasil Central ser vendido, o 

Grupo Escolar Afonso Arinos, que funcionava anexo ao prédio e que era público, já havia 

sido transferido para perto do Correio Central, mesmo prédio onde depois seria criado a 

EEPJIS. Segundo nos relata Miracy Gustin,  

 
a mamãe (Tia Lia) já vinha envidando esforços no sentido de transformar todo o 

Colégio Brasil Central em escola pública. Usava como justificativa a importância 

do seu curso Normal para a cidade, que na época só era oferecido por escolas 

particulares (MIRACY GUSTIN).  

 

Entre as escolas particulares mais importantes citadas pela entrevistada podemos 

destacar o Colégio Nossa Senhora, de origem católica, que era seu mais ferrenho concorrente , 

e o Liceu de Uberlândia. Ela não conseguiu fazer a transformação. 

 Em contrapartida, concomitante à venda do Brasil Central veio a criação do 

Colégio Comercial Oficial, que se transformaria em suas mãos na futura Escola Estadual 

Professor José Inácio de Sousa. 

 

4.2. A consolidação da identidade nominativa: a era Maria Conceição 

 

Após ser designada diretora do Colégio Comercial Oficial, Maria Conceição 

recebe o prédio da prefeitura, situado na Rua Duque de Caxias, nº 50, ao lado do prédio 
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central dos Correios, e, dividindo-o com o Grupo Afonso Arinos, dá inicio ao  funcionamento 

do colégio.  

As acomodações são modestas e comportam apenas as duas turmas iniciais 

previstas nos termos do convênio: a primeira série do ciclo ginasial (correspondente a atual 5ª 

série do ensino fundamental) e o primeiro ano do curso técnico de contabilidade, com 

equivalência ao curso científico (atual ensino médio), função profissionalizante precípua 

embutida na lei estadual de criação dos colégios comerciais da época.  

Já no início do funcionamento do colégio, em virtude do agravamento de sua 

doença, Tia Lia se afasta da direção transferindo a administração interinamente para sua  filha 

Miracy, esposa de João Pedro Gustin. Entretanto, é bom ressaltar que Lia nunca deixou de ser 

diretora. “Ela morreu diretora. Era ela quem assinava todos os documentos” (MIRACY 

GUSTIN). Na verdade, até a sua morte, a filha foi a diretora de fato, mas não de direito. O 

que ocorreu é que houve um acordo com o inspetor da época, o professor Sancler – “que na 

verdade fez vista grossa” (MIRACY GUSTIN) - para que ela dirigisse a escola naquela 

situação tão peculiar. 

Nesse período de luta contra a doença e contra o tempo, ela passa a se dedicar 

ferrenhamente a duas questões: a ampliação e a mudança do nome do colégio. Quanto à 

ampliação, ela conseguiu no segundo ano de funcionamento do colégio a sua transferência do 

prédio próximo aos Correios para outro, localizado na Rua Prata.  

Na verdade, foi uma separação entre o Colégio Comercial Oficial e o Grupo 

Escolar Afonso Arinos, continuando o segundo no mesmo local.  Como a demanda por vagas 

no colégio era intensa e a nova área um pouco maior, mas não possuía salas suficientes, ela 

começou sua militância ou “mendicância” no sentido de fazer a ampliação , já que o diretor, 

muitas vezes, por conta da escassez de recursos para o ensino público, obriga-se a “gastar boa 

parte de seu tempo intervindo nos órgãos superiores do sistema para conseguir os minguados 

recursos (PARO, 2006: 74). 

Ela procurou o prefeito Renato de Freitas, que lhe prometeu ajuda financeira para 

a construção das salas. Assim ela procedeu. Mas, alegando dificuldades econômicas, o 

prefeito não cumpriu sua palavra. Ela não retrocedeu diante da dificuldade, mas reduziu os 

custos da ampliação substituindo na construção tijolos por madeira.  

Audácia ainda maior foi a atitude que ela tomou para pressionar o prefeito a 

cumprir o que havia prometido. Usou, para saldar os gastos com a ampliação, parte do salário 

dos professores, que, na época, por força do convênio de criação da escola, como já 

mostramos, era pago pela prefeitura.  
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A professora Maria Bernadete considerou o ocorrido como “uma doideira 

ideológica” de Maria Conceição:  

 
Veja! A doideira ideológica da dona Lia. Ela usou duas vezes o nosso salário de 

férias para construir salas e aumentar o número de alunos na escola. As salas eram 

de madeiras com cobertura de folhas de flandres. Então, quando chovia a gente não 

podia dar aula porque os alunos não ouviam você. E a prefeitura pagou o nosso 

salário uma vez. Na segunda vez, o Renato de Freitas, que era o prefeito, falou que 

não ia pagar, que ela era reincidente. Mas acabou pagando, né! E nós não ficamos 

lesados, nem nada. Eu acho que ela teve a audácia, a necessidade de ampliar o 

colégio e a falta de recursos públicos na época, ela lançar mão de um dinheiro, uma 

verba que era destinada aos professores em férias e resolver o problema  (MARIA 

BERNADETE). 

 

Consideramos que a doideira ideológica referida acima está impregnada de uma 

atitude de gestão ousada, comprometida com o amor pela instituição e pela causa que ela 

estava perseguindo – educação de qualidade para as classes menos favorecidas -, mas, 

também, autocrática.  

Buscamos a explicação dessa sua atitude autocrática nos ensinamentos de José 

Eustáquio Romão e Paulo Roberto Padilha (2004b). De acordo com eles, para que uma escola 

tenha uma gestão democrática o Estado deve garantir o financiamento repassando os recursos 

diretamente para o diretor, para que este possa executar o projeto político e pedagógico 

escolar. Observam ainda que a escola, fazendo uso dessa sua autonomia financeira, pode 

 

estabelecer parcerias com as demais instâncias da sociedade civil, no sentido de 

subsidiar projetos voltados para a melhoria da qualidade de ensino, desde que as 

decisões relacionadas com a gestão dos recursos públicos e dos originários de 

parcerias sejam administrados pelo coletivo democrático, que vai gerir a unidade 

escolar. Os recursos oriundos de fontes extra-estatais devem ter caráter excepcional 

e complementar, não eximindo o Poder Público, em nenhuma hipótese, de arcar com 

o financiamento da educação (ROMÃO; PADILHA, 2004b: 96-97). 

 

Nesse sentido, entendemos que Tia Lia não teve saída, foi traída pela situação. 

Como lhe faltou o apoio do poder público prometido pelo prefeito da cidade, diante da 

dificuldade, buscou a parceria referenciada acima pelos autores, na única possibilidade que 

lhe restava: com os professores da escola. Seu erro e risco foi ter tomado a decisão 

isoladamente, sem consulta prévia aos interessados.  

Acredito que foi um risco calculado, de pressão – “há, pois, a necessidade 

permanente de se exercer pressão sobre o Estado, para que ele se disponha a cumprir esse 

dever” (PARO, 2006: 17) do financiamento -, tanto é que logrou êxito. Não teria sido pior se 

ela não tivesse sido autocrática, mas não  ousasse? Afinal de contas, como nos ensina Moacir 

Gadottti (2004), “o projeto de escola depende, sobretudo, da ousadia dos seus agentes, da 
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ousadia de cada escola em assumir-se como tal, partindo da „cara‟ que tem, com seu cotidiano 

e seu tempo-espaço, isto é, o contexto histórico em que ela se insere” (GADOTTI, 2004: 37).  

Em relação à mudança do nome do colégio, de acordo com Miracy Gustin, essa 

sua pretensão obstinada se moveu pela gratidão. Segundo seu relato, quando o professor José 

Ignacio já se encontrava muito doente, procurou Tia Lia para que ela assumisse a direção do 

Colégio Brasil Central.  

 

O vovô (José Ignacio) chegou lá em casa para conversar com a mamãe (Maria 

Conceição). Ele disse:__ Lia! Eu quero que você assuma a direção do Colégio 

(Brasil Central), porque eu confio em você e só você pode fazer a escola progredir. 

Aí ela respondeu:__ Tem outras pessoas na família que podem fazê-lo melhor do 

que eu. Ele discordou, insistiu na escolha e, como sempre, sua vontade acabou 

prevalecendo. Na verdade, essa gratidão pelo reconhecimento de seu trabalho e o 

espírito de confiança nela depositado por meu avô foi que moveu minha mãe a 

insistir em colocar o nome José Ignacio na escola. (MIRACY GUSTIN).  

 

 Em que pese à homenagem ter sido justa ou não, não concordamos com o fato de 

a sua adoção ter sido justificada por Miracy Gustin como um „ato de gratidão‟.   

Aqui, o sentido que se dá ao termo é o de atendimento a uma vontade pessoal, 

uma atitude personalista que atropelou de cima para baixo o que devia ter sido uma decisão 

participativa da comunidade, porque esta era pública, isto é, “destinava-se igualmente a toda a 

sociedade, sem exceções, sem distinções” (ROMÃO; PADILHA, 2004b: 97).  

Entendemos que a atitude que Tia Lia tomou está embasada em dois fatores: a 

tradição de sua formação em gestão privada e familiar e a confusão conceitual entre o público 

e o privado. Os dois fatores têm origem num único elemento: “os princípios de um „saudável‟ 

gerenciamento de negócios” (GIROUX, 1988, 15) familiares. Isso porque , como “matrona”, 

comandante-em-chefe da família, aprendeu a tomar decisões de forma pessoal, levando o 

costume para a gestão da EEPJIS.  

Destarte, enquanto ela administrava tomando decisões de forma isolada, perdia a 

alteridade e a visão da construção coletiva, da democracia. A falta de uma visão coletiva é 

facilitadora de distorções e erros conceituais porquanto não propicia a abertura para a crítica. 

Sem crítica, as pessoas não conseguem perceber até onde vai o limite entre o que é certo e o 

que é errado, entre o que é possível ou não. Quer dizer, o “controle de gerenciamento coloca -

se além da capacidade de entendimento de professores e de pessoas leigas, comuns” (IBDEM, 

1988: 15). Acredito que foi o que aconteceu com Tia Lia.  

Nesse sentido, quando ela tomou a decisão de homenagear o sogro produziu o 

segundo fator, que é a confusão conceitual entre o que é público e o que é privado. Segundo 

Adorno (1998), essa confusão conceitual entre o público e o privado é uma prática cada vez 
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mais recorrente na sociedade capitalista, porquanto as pessoas adotam, por força de uma 

cultura consumista, atitudes cada vez mais individualistas.  

No entanto, concordando com Romão e Padilha (2004b), a atuação do diretor, as 

suas atribuições e o seu vínculo com a escola se alteram conforme a situação.  

 No caso em tela, reconhecemos a necessidade de abrandar a crítica, por 

entendermos que a atitude de Tia Lia estava carregada de emoção por causa do momento 

delicado de sua saúde. 

Assim, pelo prestígio e respeito que detinha na comunidade, sua luta é breve. Em 

23 de agosto de 1967, os esforços políticos empreendidos na Assembléia Legislativa, 

principalmente pelo deputado Homero Santos, fazem com que seja aprovada a Lei n. 4.548, 

de transformação do Colégio Comercial Oficial de Uberlândia em Escola Estadual Professor 

José Inácio de Sousa.  

A lei é assinada pelo governador do Estado, Israel Pinheiro da Silva, e publicada 

no Diário Oficial do Estado de Minas do dia 24 de agosto, nos seguintes termos: 

 

O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu 

nome, sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - O Colégio Comercial Oficial da cidade de Uberlândia passa a denominar-se 

“Prof. José Inácio de Sousa”. 

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta lei em vigor na data 

de sua publicação. 

Mando. Portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta 

lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente como nela se 

contém. 

Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de agosto de 1967. 

Israel Pinheiro da Silva 

José Maria Alkmim (Lei n. 4.548, Diário Oficial do Estado de Minas, 24/08/1967) . 

 

Podemos anotar aqui um equívoco da lei, que nunca foi corrigido, da supressão da 

vogal “g” do nome Ignacio. Conforme nos relata Miracy Gustin, “foi um erro do deputado 

Homero Santos. Não foi corrigido porque demandaria muito tempo, já que deveria passar 

por um novo processo de tramitação na Assembléia Legislativa” (MIRACY GUSTIN).  

Entretanto, acreditamos que houve „uma certa‟ apatia da família quanto à 

possibilidade de correção devido ao momento tumultuado da doença de Tia Lia, que fez com 

que as pessoas se acomodassem ao erro, contribuindo com sua consolidação. O certo é que 

ficou o “Inácio”, e não o “Ignacio”, como o é de origem.   

Em 15 de julho de 1970, morre, aos 52 anos de idade, a professora Maria 

Conceição Barbosa de Sousa, a querida Tia Lia. Grande parte da população é tomada de 

enorme comoção. O jornal Correio de Uberlândia, por meio de um artigo intitulado “A escola 
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de luto” e assinado pelo professor Lycidio Paes, ilustra muito bem o sentimento da sociedade 

uberlandense em relação à morte de Tia Lia: 

 
Dona Maria Conceição Barbosa de Souza, ou, preferentemente, Dona Lia, como a 

chamavam todos os conhecidos, era uma vocação espontânea de educadora. [...] 

Apesar de sua relativa mocidade, saiu com o organismo combalido e, de 

agravamento em agravamento, chegou agora ao termo de sua existência preciosa. Se 

as demonstrações de estima social pudessem servir de consolo aos que perdem os 

parentes, por certo a família enlutada não precisaria de provas mais evidentes do que 

as revelada durante a câmara ardente e o ato de sepultamento realizado na tarde de 

16 do corrente. Toda a sociedade uberlandense e todas as ex-discípulas desfilaram à 

beira do ataúde, colocado, sob feliz inspiração, numa sala do Colégio Brasil Central , 

onde tantas vezes a sua voz peregrina ressoou como o canto de uma patativa 

vibrando no seio dos bosques. 

Dona Lia desce ao túmulo banhada de lágrimas que são bálsamos para os 

sofrimentos morais dos que carpem na saudade imorredoira e sobre as bênçãos de 

todos que tiveram a oportunidade de conhecer os seus primorosos méritos de 

educadora, de esposa amantíssima, de mãe desvelada, de mulher com auréola de 

inteligência, de doçura, de caráter e de virtudes inatas de feminilidade (LYCIDIO 

PAES, Correio de Uberlândia, 19/07/1970, p.5). 

 

 

Sua morte mobilizou tanto a cidade que chegou ao ponto de um empresário local 

ceder seu avião particular para buscar a filha Miriná, que estava estudando na Califórnia, 

Estados Unidos da América, para participar do velório. “Eles carregaram o caixão da minha 

mãe em procissão pela cidade” (MIRACY GUSTIN).  

A ênfase dada pela escola ao que representou o papel de Maria Conceição de 

dedicação às causas da 

educação - um exemplo de 

compromisso a ser seguido 

pelos seus seguidores - 

identificamos numa foto em que 

mostra uma ala de estudantes 

organizada para prestar 

homenagem póstuma a ela. 

Abrindo o desfile, dois alunos 

seguram a faixa da escola com 

os dizeres “Tia Lia, nosso 

colégio vive seu exemplo”.  

Enfim, a comunidade local teria que se render ao trabalho incansável daquela 

mulher humana, humilde, resistente e sofrida que tinha dedicado parte de sua vida pelo 

desenvolvimento de uma educação de qualidade na cidade.  

Desfile da Independência, em 7 de setembro de 1970 - Homenagem 

póstuma da Escola a Tia Lia  (Arquivo da EEPJIS) 

 



157 

 

 

 

4.3. Proposta de uma identidade escolar progressista: a era Miracy Gustin 

 

No ano de 1970, após a morte da mãe, Miracy de Sousa Gustin assume de fato e 

de direito a direção da escola, que já estava administrativamente consolidada e havia sido 

transferida para o prédio situado na Rua Prata, bairro Operário, na periferia norte da cidade.  

A pressão da comunidade por expansão de vagas fez com que a prefeitura, para 

atender a todas as famílias, construísse salas improvisadas de madeira no prédio, favorecendo 

que a escola recebesse o apelido - carinhoso para alguns e preconceituoso para outros - de 

“Caixotes”. O certo é que, para a elite
34

 conservadora uberlandense, eram “nos Caixotes” que 

estudavam os trabalhadores, seus filhos, os economicamente e socialmente menos favorecidos 

da cidade.  

De acordo com a professora Maria Bernadete, apesar de os alunos da escola serem 

de periferia, eles não se apresentavam como tal – “apesar de nossos alunos serem de 

periferia, eles não tinham o espírito da 

periferia. (...)Nos esportes coletivos, nós 

éramos muito frágeis pela própria condição 

social de nossos alunos em relação aos de 

outras escolas” (MARIA BERNADETE). 

Por isso, nas  

 

primeiras olimpíadas estudantis! Foi um barato, né! 

Os nossos atletas de basquete correndo com a bola na 

barriga e nós gritando como loucas lá na torcida. Eu 

me lembro que a torcida do Museu, para humilhar 

nossos alunos e tentar baixar sua autoestima, tinha 

como grito de guerra: vilenos... vilenos...vilenos. Era 

uma intimidação até benéfica, porque aí é que nossos atletas resistiam com mais 

raça. Era difícil ganhar deles, porque eram muito mais bem preparados. Então o 

comando militar instituiu nos jogos o prêmio de melhor torcida, e foi por causa da 

torcida do Zé Inácio. Aí esse troféu de melhor torcida nós sempre ganhávamos  

(MARIA BERNADETE).  

 

                                                 
34

 A categoria “elite” aqui tratada tem a mesma conotação dada por Nilson Almino de Freitas e citado por Joan 

Edessom de Oliveira no artigo Colégio Sobralense: espaço de formação das elites dirigentes de Sobral. De 

acordo com o autor a elite é geralmente constituída por “jornalistas, que têm um poder de acumular e projetar um 

saber sobre a região; os detentores do poder público local (Executivo, Legislativo e Judiciário); os que assumem 

os cargos mais importantes na hierarquia eclesiástica, os líderes das associações e sindicatos patronais e os 

representantes da intelectualidade literária, artística e acadêmica (professores da Universidade,  romancistas, 

artistas plásticos e poetas” (FREITAS Apud OLIVEIRA, 2005: 228). 

Na foto, ao fundo, a torcida inflamada da EEPJIS 

– ARQUIVO DA EEPJIS 
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         Troféu de melhor torcida 

         (ARQUIVO DA EEPJIS) 

 

De acordo com Saviani (2007), numa 

pesquisa sobre instituição escolar é necessário 

que tracemos o perfil dos alunos que ela atendia, 

visto que ele está diretamente correlacionado com 

as condições sociais e contextos histórico-

geográficos sobre os quais a instituição surgiu. 

“A busca de informações sobre o alunado será, 

pois, um elemento importante na reconstrução 

histórica das instituições escolares, uma vez que, 

além de ajudar na definição do perfil 

institucional, trará, também, indicações 

importantes sobre sua relevância social” 

(SAVIANI, 2007: 25).   

 

Na verdade, não é difícil perceber que a comunidade discente da escola era 

composta por trabalhadores, filhos de trabalhadores e desempregados, ou seja, a classe média 

e os pobres da cidade e por isso comportava todo tipo de diversidade étnico-racial.  

A professora Maria Bernadete, em uma de suas falas, corrobora no sentido da 

confirmação desse perfil:  

 

O grupo nosso não era só de alunos brancos. A população negra era grande dentro 

do Zé Inácio, sem discriminação nenhuma. (...) Não tinha diferença entre os filhos 

dos professores, que tinham um extrato social mais vantajoso e os meninos de 

favela, que na época não era favela, era da vila, de periferia mesmo e não adianta 

falar diferente (MARIA BERNADETE).  

 

Isso se deve em parte ao fato de a escola ter sido criada como escola 

profissionalizante sob a égide prevalecente na época da dualidade estrutural. A dualidade 

estrutural, segundo Kuenzer (1997: 15), é a essência do principio educativo hegemônico-

conservador, que prevê a existência de dois projetos pedagógicos distintos objetivando 

atender às necessidades definidas pela divisão técnica e social do trabalho de formar 

trabalhadores instrumentais e trabalhadores intelectuais por meio da separação entre formação 

geral de formação profissional.  

Dito com outras palavras, as escolas profissionais formavam trabalhadores para 

ocupar os postos de trabalho, e as escolas propedêuticas, de educação geral, formavam a elite 

para ocupar os postos de comando, ou seja, a classe dirigente. Quer dizer, “selecionavam os 
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estudantes em função de seu destino evidente e provável” (CARNOY et LEVIN, apud 

ROSENSTOK et STEINBERG, 2001: 68), isto é, os adolescentes oriundos das famílias de 

baixa renda deveriam prever sua ocupação de adultos.  

Para reforçar nossa análise, citamos as falas dos ex-alunos entrevistados Deusmar 

José Dantas, Carlos Alberto Miro da Silva e Nilce Alves Carvalho, que compuseram turmas 

dessa fase inicial da escola: 

 
Na época, eu ia fazer Engenharia Mecânica, isso foi em 1971. Como meu pai tinha 

falecido em 1970, eu não ia dar conta de ficar período integral, aí me falaram do 

José Inácio, que era na Benjamim Constant  ainda, né! Me falaram: faz aí o curso 

técnico em contabilidade, porque eu já tinha assim um pouco de vocação para 

escritório. Aí eu peguei. Eu trabalhava com torno mecânico, aí eu larguei de mão, 

larguei o colegial, fui fazer o técnico de contabilidade. Por quê? Porque o curso 

técnico de contabilidade do Zé Inácio era um curso... era o melhor curso de 

Uberlândia e eu faria o curso técnico, pegaria o diploma, registraria no Conselho e 

já tinha como trabalhar. E isso aconteceu (DEUSMAR DANTAS). 

Bem, eu acho que ter feito o curso técnico de Contabilidade foi uma base para tudo, 

inclusive para exercer a profissão de advogado. É que na época que eu fiz 

Contabilidade no José Inácio de Souza, eu tive uma base muito boa. Eu trabalhava 

no escritório de contabilidade também, e a base que me foi dada na escola, o estudo 

técnico como foi ministrado foi excelente, tanto é que eu saí do escritório de 

contabilidade, depois eu fui trabalhar... trabalhei um ano na prefeitura, depois 

voltei para a área de contabilidade trabalhando na Agroman, que era uma firma de 

reflorestamento, como sub-contador e depois eu assumi a contabilidade de outra 

empresa que tinha várias filiais, umas 8 ou 10 filiais, não me lembro. Então, eu fui 

contador dessa empresa e paralelamente montei meu próprio escritório de 

contabilidade. Então, a base que eu tive na escola foi excelente; para mim, foi uma 

formação adequada para que eu pudesse exercer a profissão  (CARLOS MIRO). 

Eu vim de uma escola rural, muito amedrontada por pensar que o ensino de lá era 

inferior e deixava a desejar em relação ao da cidade (NILCE ALVES). 

 

Podemos perceber, por outro lado, na fala dos alunos Deusmar e Carlos Miro, que 

se não fosse a oportunidade da profissionalização oferecida pelo curso de contabilidade da 

EEPJIS talvez eles não tivessem condições de trabalhar e se manter nos estudos. Quer dizer, 

era por conta desse perfil que se ajustava aos preceitos da dualidade estrutural existente que os 

alunos das classes menos favorecidas tinham oportunidade de acesso à educação.  

Essa contradição existente na educação profissional é muito bem expressa por 

Larry Rosenstock e Adria Steinberg (2001), quando eles ressaltam que ela  

 
foi durante muito tempo, e ainda é, um meio de educar os alunos que, sem ela, não 

frequentariam a escola. Por outro, criou um sistema dual em que os estudantes de 

baixa renda são encaminhados para cursos profissionalizantes e afastados dos cursos 

regulares que preparam outros alunos para continuar sua educação e obter empregos 

administrativos com salários mais altos (ROSENSTOCK et STEINBERG, 2001: 

67). 

 

Assinalamos aqui que é exatamente essa contradição um dos objetivos de nossa 

análise na pesquisa, porque, verificar se na escola o ensino profissionalizante era exercido 
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para oportunizar acesso ao mercado de trabalho ou para formar os alunos de uma forma 

integral, isto é, para a vida, nos ajudará a responder se o projeto escolar foi ou não contra-

hegemônico.  

Afinal de contas, reafirmamos a nossa desconfiança de que ele foi proposto no 

sentido de “lutar contra a redução da educação à formação técnica , que só levanta mais 

barreiras contra a educação de alto nível para estudantes de baixa renda e estender o trabalho 

intelectual criativo a todos os 

estudantes” (IBDEM, 2001: 89). Essa 

análise será mais bem detalhada em 

outro momento quando tratarmos 

especificamente dessa modalidade de 

ensino na escola.  

Retornando, a professora 

Miracy Gustin, advogada por 

formação, diplomou-se pela 

Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ). Durante seus estudos 

na antiga capital, por sofrer uma forte influência das ideias socialistas do pai, filiou-se ao PCB 

(Partido Comunista do Brasil) e engajou-se aos movimentos estudantis de esquerda, tendo 

participado da diretoria da União Metropolitana Estudantil (UME).  

Em 1962, quando estava no quarto ano do Curso de Direito, ganhou uma bolsa da 

Fundação Fullbright
35

 para fazer uma especialização em Metodologia do Trabalho Científico 

na Universidade de Michigan, onde ficou por um ano. Lá teve contato com os trabalhos de 

John Dewey e, por meio deles, aos textos e publicações na área de educação inspirados no 

pensador suíço Jean Piaget. Segundo ela mesma relata, 

 
a Universidade de Michigan tinha muita influência do nosso Anísio Teixeira , que 

trabalhava com John Dewey. Então, ali eles levavam todo ano Anísio Teixeira para 

capacitar os professores da Escola de Educação da Universidade de Michigan. 

Quando retornei ao Brasil em 1963 para concluir o curso de Direito, já estava 

envolvida com a educação. Deixei então Dewey por entender que sua concepção 

educacional tinha um viés liberal, apesar de Anísio lhe dar uma interpretação mais 

progressista, pois ele era um socialista, tinha uma visão mais avançada, assim 

como o Darcy Ribeiro. Então, assumi o construtivismo de Piaget, segundo a visão 

de Hans Aebli, mas o adequei às condições brasileiras da época (MIRACY 

GUSTIN).  

                                                 
35

 Fundação criada nos EUA, no ano de 1948, pelo Senador Fullbright, com o intuito de financiar programas de 

pesquisa e formação para estudantes de instituições acadêmicas de todas as partes do mundo 

(http//www.fullbright.org.br). 

Miracy de Sousa Gustin, à esquerda da foto, em solenidade de 

formatura – Arquivo da EEPJIS 
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Inicialmente, é interessante destacar, na fala, o fato de alguns de nossos 

educadores como o próprio Anísio Teixeira ou Paulo Freire, gozarem de grande prestígio 

internacional e, muitas vezes, por suas posições avançadas e progressistas não serem 

devidamente reconhecidos internamente no País.  

Isso pode estar relacionado ao que Ribeiro (1998) sugere como sendo um 

complexo de inferioridade colonial em relação particularmente aos povos de origem anglo-

saxã que sempre grassou o Brasil nos induzindo a um alinhamento cego e obediente aos 

desígnios políticos e econômicos desses países, particularmente os Estados Unidos da 

América.  

Segundo, fazer uma análise crítica sobre a participação de Miracy num programa 

de intercâmbio estudantil com uma fundação americana que representava os interesses da 

burquesia capitalista e imperialista da época.  

Não sabemos os motivos que a levaram a demandar o estágio, mas nos parece 

contraditório uma militante do partido comunista, ideologicamente engajada num projeto 

socialista para o País se submeter aos preceitos de um programa que visava exatamente 

propagandear a hegemonia do modo de vida capitalista e democrático ocidental.  

Penso que o fato de estarmos vivendo um período de plena democracia no País 

possa tê-la ajudado a se justificar perante os seus companheiros e seu partido, mas isso é outra 

questão, quem sabe, para uma pesquisa biográfica a ser elaborada.  

Os conceitos pedagógicos de Hans Aebli foram publicados no Brasil, no livro 

denominado Didática Psicológica
36

, baseado nos chamados métodos ativos em educação. Na 

verdade, como assinala Ghiraldelli Jr. (2003), na década de 1950 e meados dos anos de 1980, 

cresceu de maneira significativa o número de textos e publicações de autores que se 

inspiravam no pensador suíço Jean Piaget e que buscavam aplicar suas teorias da psicologia e 

da “epistemologia genética” principalmente no campo da educação. Segundo o autor, o 

pedagogo Hans Aebli teria sido um deles.  

O outro a ser considerado é Lauro de Oliveira Lima. De acordo com Saviani 

(2008), o ponto de partida de Lauro foi o próprio livro de Hans Aebli. “Estimulado por essa 

publicação, Lauro voltou-se para os estudos piagetianos e passou a denominar sua visão 

pedagógico-didática de „método psicogenético‟, tornando-se um dos principais divulgadores 

de Piaget nas escolas brasileiras” (SAVIANI, 2008: 309). 

                                                 
36

 De acordo com Paulo Ghiraldelli Jr. (2003), esse livro começou a ser estudado no Brasil em meados da década 

de 1950. 
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Destarte, apesar de transitar por vários autores, fica evidente que a concepção 

teórica que inspirou Miracy Gustin na elaboração do projeto da EEPJIS foi a epistemologia 

genética de Piaget, traduzida pela maioria dos professores no cotidiano escolar como uma 

teoria de base construtivista, assim como relatam as professoras Vanda Moraes e Beatriz 

Cunha: 

 

Lá, no Zé Inácio, éramos uma família, uma família discutindo educação, política e 

sociedade de uma forma muito bem fundamentada. Aí é que eu fui ver Piaget, Hans 

Aebli e tantos outros que não me recordo. Interessante era que a gente não lia os 

autores. A gente seguia o que a Miracy nos ensinava. O que eu me lembro é que ela 

fundiu o Piaget com outros autores e nos passava para aplicar na prática. Nós, 

inclusive, não falávamos em construtivismo, e sim método psicogenético apesar de 

eu acreditar que fazíamos o construtivismo. Nós entrávamos na sala e não 

despejávamos aquele conteúdo. A gente ia pelas bordas e o aluno ia quase ajudando 

a gente a entrar. Para mim, é mais ou menos Emília Ferreiro, uma linha mais 

progressista, né! O professor não ficava ali em cima, como dono do saber (VANDA 

MORAES). 

A Miracy implantou uma linha construtivista na escola baseada no Lauro de 

Oliveira Lima. Ela botou a Ana Costa e a Lúcia Helena para estudá-lo muito bem e 

elas davam aula para todo mundo implementar a metodologia que a gente chamava 

de psicogenético. E isso aí foi um dos grandes diferenciais do José Inácio. Embora 

a gente não tivesse aprofundado muito no estudo da psicologia genética como tal, a 

gente trabalhava de forma a provocar o conflito no aluno, que é a forma de 

aprender. Tinha os temas-problemas (BEATRIZ CUNHA). 

 

Ressaltamos um fato interessante na fala das professoras, que aparece também em 

outras falas. É a ausência de leitura, de uma base teórica sobre os autores , por parte dos 

professores.  

Acredito que esse fato está relacionado às lutas ideológicas empreendidas a partir 

da década de 60, que, como assinala Sacristán (2000), produziam uma diversidade grande de 

tradições do pensamento educativo e, por conseguinte, de opções metodológicas, confundindo 

e dificultando o acesso aos professores. Isso sugere que o conhecimento foi sendo passado de 

um para o outro, foi elaborado na prática e se tornou na escola um conhecimento de senso 

comum. Trataremos o assunto mais detalhadamente em outro momento.  

Os princípios básicos que movem os métodos ativos em educação estão centrados 

na construção das operações a partir da pesquisa dos alunos, da situação problemática que 

estimula sua ação – construir uma operação a partir de um problema claramente concebido 

supõe compreender não só todos os elementos do novo ato intelectual, mas também sua 

estrutura de conjunto, da cooperação entre eles, de modo a favorecer, conforme ressalta Aebli 

(1973), a mobilidade operatória característica do pensamento ativo.  

 “A construção das operações se efetua durante a pesquisa, e toda pesquisa parte 

de um problema” (AEBLI, 1973: 95). De acordo com o autor, trata-se de reverter a atividade 
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“epidérmica” dos sujeitos para requerer deles a mobilização operatória de seus esquemas de 

assimilação – “pensar é operar”, que é realizada pela comparação entre a imagem e o hábito 

produzidos durante um trabalho cooperativo, isto é, um trabalho realizado na discussão em 

comum, em atividades socializadas em grupos que favoreçam intercâmbio de ideias entre seus 

membros. Quer dizer, no estudo em grupo, 

 
ao longo do dia, os alunos podem trabalhar numa série de configurações 

cooperativas de aprendizado, mas seu grupo de base continua o mesmo. O grupo de 

base permite aos estudantes assumir muitas tarefas de administração da sala de aula, 

o que os ajuda a desenvolver o senso de responsabilidade pelo funcionament o da 

classe. Essa organização também oferece uma pressão positiva entre os pares, o que 

auxilia os alunos a trabalhar melhor na classe (PETERSON, 2001: 109-110). 

 

Operacionalmente, no trabalho em equipes ou numa dinâmica de grupos, 

 
a classe é dividida em certo número de grupos, no seio dos quais os alunos 

trabalham de maneira independente. Suas atividades, muitas vezes, implicam 

experimentação, execução de desenhos, confecção de modelos e redação de 

relatórios, em suma, atividades contínuas que exigem o emprego de todas as 

espécies de instrumentos e de materiais (AEBLI, 1973: 110).  

 

Entretanto, conclui o autor, “a imagem não é o elemento fundamental do 

pensamento, antes constitui seu suporte, muitas vezes útil, sem dúvida, mas não 

indispensável” (IBDEM: 87).  

Portanto, a mobilização deve ser feita por etapas, desde o início da vida até a 

maturidade intelectual, de forma contínua e integrada. Tendo o sujeito aprendido a manipular 

os objetos em qualquer nível de sua experiência concreta, desenvolverá, automaticamente, seu 

pensamento operatório, levando-o, dessa forma, a pensar mais e melhor.  

Não é um processo redutor a um balanço de forças entre as experiências 

adquiridas no meio físico e social, mas nas exigências da atividade do sujeito, numa 

perspectiva motivadora integrada na necessidade de ação de esquemas assimiladores, 

desafiados pelas perturbações do meio.  

Assim, a atividade é interpretada como fator de equilíbrio entre o indivíduo e o 

meio. Um equilíbrio que, segundo Castro (1973), nada tem de estático ou automático; ao 

contrário, é o aspecto dinâmico das estruturas mentais constantemente desafiadas pelo meio 

que levam o indivíduo a novas adaptações. Segundo o autor, a mensagem de Hans Aebli está 

centrada numa didática “perturbadora”, que desafia constantemente os esquemas 

assimiladores dos alunos na intenção de torná-los melhores à medida que trabalham com 

novos conteúdos.  
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Quanto à apropriação desses teóricos como referência para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico da escola, Miracy Gustin acrescenta ter desenvolvido uma proposta que a 

seu ver avançou a partir da contribuição de outros autores como Paulo Freire, dado o 

conteúdo político de sua pedagogia, aspecto assim priorizado pela educadora:  

 
fomos além da escola ativa e da dinâmica de grupos. O que nós seguimos desse 

autor foi a forma metodológica, mas o conteúdo tinha muito mais de Paulo Freire 

do que de Piaget. A ideia central era a emancipação do aluno, por isso procuramos 

uma metodologia que construísse um indivíduo crítico. Essa metodologia era 

interdisciplinar, no sentido de que nós lançávamos um tema-problema e todas as 

disciplinas trabalhavam esse tema-problema em grupo no sentido de apontar sua 

solução. Veja que naquela época pouco se falava em interdisciplinaridade e muito 

menos alguma escola a praticava. Para isso os alunos, num máximo de cinco, 

sempre ficavam em sala de aula em formação de grupo, tanto que no chão ficava 

desenhada a posição de meia-lua para a colocação das carteiras de modo que, no 

momento das discussões, moviam-se as das extremidades, e o grupo se fechava. 

Depois, havia o grande debate, que era o fórum em que as pessoas se reuniam para 

resolver o tema-problema interdisciplinar (MIRACY GUSTIN). 

 

A professora Maria Bernadete confirma a citação, ressaltando ainda que a escola 

foi a primeira da cidade a trabalhar com estudo em grupo. 

 
Aquele início, porque nós iniciamos aqui em Uberlândia o trabalho de estudo em 

grupo que não havia. As classes eram até riscadas no chão para organizar os 

grupos, iniciativa da Miracy e que botava a gente para fazer, para trabalhar e era 

estudo em grupo conduzido não era para aliviar o trabalho do professor, para o 

professor ficar de moleza e os alunos não fazer nada. Nós trabalhávamos com um 

tema-problema e a gente tinha que criar uma questão, desenvolver todo um 

segmento, uma unidade de ensino que a gente queria estudar naquele momento  

(MARIA BERNADETE). 

 

Apesar de Miracy Gustin assinalar no início de seu depoimento que foi além dos 

métodos ativos, isso não fica plenamente confirmado pela sequência de sua fala, onde ela 

apenas ratifica ações vinculadas à didática psicológica de Jean Piaget.  

Também, em nenhuma das falas dos entrevistados encontramos evidências da 

existência de conteúdos relacionados com a pedagogia de Paulo Freire, como ela sugere.  

Na verdade, percebemos de forma mais explícita essa vinculação com os teóricos 

alinhados à escola democrática de John Dewey. Nesse sentido, entendemos que quando ela se 

refere à emancipação do aluno não a toma numa concepção da libertação dos indivíduos do 

jugo da exploração capitalista, mas na vertente à qual se alinha Hans Aebli, de uma ação 

autônoma deles no sentido da formação de uma pluralidade de pontos de vista e da aplicação 

de métodos de trabalhos diversos que previnam falsos absolutos e hábitos rígidos de 

pensamento.  



165 

 

A professora Ana de Oliveira, ao falar sobre o assunto, relembra os estudos 

baseados em Lauro de Oliveira Lima: “...na escola, a gente parte do construtivismo, que a 

gente chamava de psicogenético, baseado em Lauro de Oliveira Lima, com avanços nos 

temas-problemas e estudo em grupo...” (ANA OLIVEIRA – GRUPO FOCAL).  

Aliás, é esse autor que, segundo Ghiraldelli Jr. (2003), traduz no País para o plano 

dos procedimentos didáticos em seu livro „A escola secundária moderna‟ , de 1962, as 

conclusões pedagógicas da teoria de Jean Piaget divulgadas pelo Centro Interamericano de 

Epistemologia Genética (Genebra).  

De acordo com Saviani (2008), Lauro de Oliveira Lima situa-se na tradição da 

escola de Dewey, entendendo que toda aprendizagem é autoatividade e que didática é a arte 

de dirigir a aprendizagem em benefício do esforço voluntário.  

Em que pese ao método psicogenético confrontar o ensino tradicional, ele é 

apenas um método afirmativo e axiomático que não pode ser tomado como dogmático, mas 

como formulação provocativa para estudo e debate. E mais, se inclinaram para o campo das 

técnicas didáticas provocando uma barreira que às vezes ajudava e às vezes confundia o 

professor. Sobre o assunto, assim se pronuncia Ghiraldelli Jr. (2003): 

 
A dinâmica de grupo, defendida nos textos de Lauro de Oliveira Lima, era uma 

técnica didática com características gerais não tão diferentes das outras técnicas que 

serviram de base para formulações pedagógicas que vinham de teóricos 

neobehavioristas, os quais, a princípio, poderíamos julgar como antagônicos às 

teorias de Piaget (GHIRALDELLI JR., 2003: 151). 

 

Sendo assim, não nos parece ser o método psicogenético facilitador de uma 

educação que se pretende progressista.  

Entretanto, esse entendimento, por si só, não inibe as condições necessárias para 

uma política pedagógica não-diretiva e transformadora na escola; ao contrário, aponta indícios 

inovadores como o ensino centrado no aluno, favorecendo-lhe o desenvolvimento de sua 

própria experiência e concedendo-lhe estrutura para pensar autonomamente, caminhar por 

conta própria, condição que está evidente na fala da professora Maria Bernadete: 

 
O que a gente queria era implantar na cabeça dos alunos o ideal de liberdade, o 

ideal de igualdade e de avanço, de progresso, mas cada um seguindo o seu rumo 

intelectivamente do que fazendo massa de manobra. Nós nunca fizemos isso. Mesmo 

a direção nunca sequer quis insinuar isso, mas abrir a cabeça dos alunos, fazê -los 

pensar sobre a situação, isso era colocado como nossa obrigação (MARIA 

BERNADETE). 

 

 Outro indício é a aplicação dos temas-problemas como atividade representativa 

de situações contextualizadas, que, conforme ressalta Beane e Apple (2001), incluem não só o 
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que os professores julgam importante, mas também as questões e interesses dos alunos em 

relação a si mesmos e ao mundo em que orbitam. 

Na verdade, a escola passa muito tempo ensinando todo tipo de conhecimento aos 

alunos e gasta pouco tempo ensinando-os a se utilizarem deles. É como muito bem observa 

Dewey (1952):  

 
De que adianta obter determinadas quantidades de informações sobre geografia e 

história, adquirir a capacidade de ler e escrever, se, durante o processo, o indivíduo 

perde sua alma, perde sua capacidade de avaliar as coisas, de perceber os valores  aos 

quais essas coisas estão ligadas, perde o desejo de aplicar o que aprendeu e, 

sobretudo, perde a capacidade de extrair o significado de suas experiências futuras à 

medida que ocorreram? (DEWEY, 1952: 49). 

 

Por serem essas situações contextualizadas, permitiam que os alunos fossem 

constantemente desafiados, levando-os ao que Piaget denominava experiência em “alto 

nível”. Conforme assinalam Furth e Wachs, em seu livro Piaget na prática escolar,  

 
uma experiência de alto nível é aquela em que a inteligência da criança está ativa 

dentro da sua maior capacidade de compreensão, ou, em outras palavras, aquela em 

que o pensamento da criança é desafiado. Uma experiência de alto nível, em 

pensamento, é a ocasião necessária para o crescimento intelectual e é a percursora 

imediata desse crescimento, porque o desafio implica a orientação do pensamento da 

criança, conduzindo ao eventual sucesso (FURTH e WACHS, 1979: 77). 

 

 O desafio de que falamos não é atitude específica dos alunos, mas também dos 

professores. Naturalmente que o grau do desafio não é o mesmo para ambos, posto que o 

aluno se encontra em desenvolvimento, enquanto o professor já possui um nível de operação 

mental mais elaborado que lhe permite organizar atividades mais bem estruturadas.  

Isso sugere que o professor, diante de todas as adversidades – “a adversidade 

desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas” 

(HORÁCIO apud HENGEMÜHLE, 2004: 166) - que enfrenta no processo ensino-

aprendizagem, “deve estar livre de regulamentos rígidos e tomar a iniciativa dentro da 

estrutura geral oferecida pela escola, precisamente porque sua tarefa é manter as atividades 

desafiantes, se possível, para todos os diferentes alunos de sua classe” (IBDEM, 79).  

 O trecho abaixo da fala da professora Maria Bernadete ilustra muito bem a 

importância que o comportamento desafiador do professor tem na participação dos alunos:  

 

Na época tinha um desafio assim: eu não faço isso nem que chova canivete. Era um 

desafio porque a gente queria sair daquele plano real em que a maioria estava que 

era de pobreza, que era de exclusão, não tão intensa como hoje. (...) Aí, eu lancei o 

desafio para os alunos fazerem uma redação com esse tema muito difícil. E, para a 

minha surpresa, não é que os alunos fizeram! Lembro de um aluno em especial que 

a redação dele surpreendeu pela criatividade. Então, a criatividade dos alunos era 

muito latente (MARIA BERNADETE). 
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Outros indícios que de certa forma têm relação com o primeiro são: a autonomia 

pedagógica, que era dada ao professor para criar, para trabalhar arte, poesia – “não era só 

aquele ensino acadêmico. Tínhamos atividades de teatro, que para mim foi muito importante, 

e era a escola que abria espaço para isso. Veja! Isso foi há trinta anos, atrás e eu acho que 

era inédito para a época e sei que me ajudou muito” (DARCI ALVES – EX-ALUNA) - e 

inovar nos temas-problemas sem distinção ideológica – “eu pegava um texto, criava um tema-

problema e fazia a interpretação do texto por partes até resolver o tema-problema. Partia do 

particular para o geral, e a gente tinha autonomia para fazer o trabalho. Tínhamos total 

liberdade para criar” (VANDA MORAES) –, o trabalho interdisciplinar e a alegria no 

ambiente escolar.  

Sobre a interdisciplinaridade, a entendemos como uma prática pedagógica 

anunciada no cotidiano escolar contra a fragmentação do saber, realizada por meio do 

estabelecimento de um processo dialógico entre as várias áreas do conhecimento ou as 

chamadas disciplinas, com vistas à ampliação desse conhecimento ou da resolução de um 

problema comum - “Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que dentro do corpo docente 

havia uma união, as equipes trabalhavam juntas. Havia interdisciplinaridade lá, naquele 

momento” (MARIA BERNADETE).  

De acordo com Santomé (1998), a interdisciplinaridade é um objetivo inatingível 

e, por isso, deve ser permanentemente buscado mantendo-se no processo um equilíbrio entre a 

teoria e a prática. Sua concretização ocorre na prática posto que, enquanto se realizam 

experiências concretas de trabalho em equipe, exercitam-se suas possibilidades, problemas e 

limitações. Nesse sentido, “é uma condição necessária para a pesquisa e a criação de modelos 

mais explicativos dessa realidade tão complexa e difícil de abranger” (SANTOMÉ, 1998: 67).  

Quanto à felicidade na escola, observamos em quase todas as falas e em todo o 

período temporal do transcurso da pesquisa referências sobre ela. Por essa sua presença 

constante, retomaremos sua análise posteriormente.  

Em que pese a toda a polissemia do termo, por ser carregado de subjetividade – “ 

„felicidade‟ é uma palavra muito exigente. Com ela, exigimos muito; na realidade, exigimos o 

„algo a mais‟, embora tampouco saibamos muito bem qual é o conteúdo dessa exigência” 

(TRILLA, 2006: 185) -, entendemos um ambiente escolar de felicidade, aquele em que todos 

estão imbuídos da finalidade de desenvolver harmonicamente e integralmente as faculdades 

humanas, o que em outras palavras significa educar integralmente e criticamente os 

indivíduos.  
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Destarte, educar não assegura felicidade, mas contribui para ela, ou seja,  

 

não se educa a felicidade, embora se eduque – deve educar-se – „para‟ a felicidade; a 

felicidade não faz parte dos bens educativos, mas a consecução de alguns deles pode 

promover a felicidade. Não se aprende a ser feliz, contudo se podem aprender coisas 

que possivelmente ajudem a ser feliz. Talvez a formulação mais exata seria dizer 

que „educamos para incrementar as possibilidades de sermos felizes (IBDEM: 193).  

 

De acordo com o autor, “isso nos leva, naturalmente, a um tipo de teleologia 

educativa eudemonista
37

: a felicidade como suma finalidade da educação; a máxima aspiração 

do educador é conseguir a felicidade dos educandos” (IBDEM: 189).  A título de exemplo, 

para confirmar esse destaque na era Miracy Gustin, citamos as falas das professoras Maria 

Bernadete, Vanda Moraes e Beatriz Cunha: 

 
Era tudo muito improvisado, primitivo, e a gente não ligava porque éramos felizes 

(MARIA BERNADETE). 

Eu sei que eu adorava aquela escola. Eu ia para lá cedo, almoçava al i perto, 

pegava um PF da dona Nenê, ficava lá o dia inteiro e não cansava  (VANDA 

MORAES). 

Eu era muito apaixonada por aquela escola. Eu achava ela linda e maravilhosa. (...) 

Foi um lugar sempre prazeroso para todos nós trabalharmos, tanto coordenadores 

como professores (BEATRIZ CUNHA).  

 

Para concluir, alicerçado na história das teorias pedagógicas e nas falas acima 

evidenciadas, parece-nos que o modelo idealizado teve uma relação muito estreita com as 

teorias crítico-reprodutivistas, no caso representado pela concepção das escolas democráticas 

vinculadas aos escritos de John Dewey.  

Como muito bem nos lembra Henry Giroux (1988), uma concepção que deve ser 

compreendida como tendo um profundo compromisso em desenvolver a escola como espaço 

de preparação dos estudantes para lutar por esferas públicas democráticas.  

Podemos perceber isso claramente neste trecho da fala da professora Maria 

Bernadete:  

 
As turmas de contabilidade que saíram de lá são os „senhores contadores‟. Muitos 

continuaram seus estudos na UFU em administração e ciências contábeis. Nós 

temos alunos do José Inácio que estão na alta administração da UFU há muito 

tempo. Eu vejo gente do Zé Inácio como líder em todo lugar. Olha! Nós formamos 

líderes, muitos! Honestos, que têm a ética e a democracia como o principal eixo de 

filosofia de vida. E eu acho isso muito espetacular. (...) A Abigail , que era uma 

aluna linda e sobressaiu muito no GRUTA, junto com o Ivan, junto com o Lenz que 

hoje é médico pediatra, se juntavam sem diferença. Ali era sociabilidade, era 

democracia com respeito de um pelo outro, uma interação onde o aluno tinha a 

oportunidade de criticar (MARIA BERNADETE). 

 

                                                 
37

  De acordo com Trilla (2006), é a seguidora do eudemonismo, que é a doutrina que considera a busca de uma 

vida feliz o princípio e fundamento dos valores morais. 
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Não verificamos em nenhum momento das entrevistas uma fala que se 

direcionasse no sentido de mostrar que o modelo fosse crítico-social, porquanto buscava uma 

transformação do „status quo‟ representado pela sociedade estratificada em classes, ou seja, a 

sociedade capitalista.  

Ao contrário, fica clara a reprodução social por meio de práticas competitivas 

evidenciadas na importância que a professora dá à formação de lideranças que, em que pese à 

ressalva de ser essa formação alicerçada nos parâmetros da ética, da honestidade, dentro de 

um clima democrático e de cooperação, estejam aptas para a competição profissional, para 

“capitalizar”, cujo sentido me pareceu de acumulação de riqueza , porquanto pretende levar o 

aluno a buscar no mercado de trabalho um desenvolvimento econômico que irá se refletir na 

melhoria de sua condição de vida.  

Como a memória contém imensas possibilidades, “torna-se infinitamente rica em 

suas manifestações, que podem ser voluntárias, induzidas ou involuntárias” (DELGADO, 

2006: 38), o que lhe permite transportar-se pelo tempo, mas ser interpretada na visão do 

presente, e nos induz à percepção de que a professora, em vista de outras declarações 

contrárias já registradas, foi traída por seus esquecimentos quando reduziu a formação dos 

alunos a uma vertente estritamente economicista. 

Na verdade, pareceu-nos que em relação a esse quesito de adoção de uma política 

de transformação social o que houve foi uma “certa neutralidade” no projeto da escola, como 

estampado na fala da professora Vanda Moraes:  

 
Na minha casa, nós éramos de esquerda, mas eu carregava comigo muitas 

contradições por conta do machismo do meu pai e do meu irmão. Essas 

contradições não deixam muito claras a nossa posição. E lá, no Zé Inácio, a Miracy 

não discutia política pura, discutia humanismo, né! O humanismo era a mola-

mestra do projeto pedagógico. Ela dizia: _ Nós temos que respeitar esses meninos e 

passar para eles um conhecimento, um saber que seja o melhor possível. Um 

conhecimento de crítica, um conhecimento ligado ao que está acontecendo nesse 

mundo, que é cheio de mentiras e tal. Então, eu acho que lá foi um desvendar para 

mim de uma coisa que já estava inculcada, mas de uma forma um tanto 

intelectualizada, com muitas contradições (VANDA MORAES). 

 

Entretanto, tendo como perspectiva que todo projeto supõe rupturas com o 

presente e promessas para o futuro, salientamos que nesse caso houve ruptura quando o 

projeto se alinhou ao pensamento das escolas democráticas e esse fato não prejudicou 

teleologicamente seu ideal progressista, pois, conforme ressalta Gadotti (2004),  

 
projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar -se, atravessar 

um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa 

que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo 

pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas 
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tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores 

(GADOTTI, 2004: 37). 

 

Se o projeto escolar enfatizou a cooperação entre as pessoas, incentivou a prática 

do bem comum, o respeito à diversidade cultural, a busca de oportunidades e resultados iguais 

para todos, incluindo aí as minorias, principalmente pobres, negros e mulheres; então, de 

acordo com Beane e Apple (2001), ele deu um passo nessa direção.  

Estar envolvido com esse projeto significou para os educadores se colocar numa 

posição de conflito com as tradições dominantes da escola da época, significou estar 

envolvido com a democracia e por isso significou, também, ser progressista. Como muito bem 

assinalam os autores:  

 
Como outros educadores progressistas, aqueles envolvidos com a democracia 

interessam-se profundamente pelos jovens, mas também compreendem que esse 

interesse requer uma posição firme contra o racismo, a injustiça, o poder 

centralizado, a pobreza e outras desigualdades flagrantes na escola e na sociedade 

(BEANE e APPLE, 2001: 24). 

 

Assim, entendemos que o projeto pedagógico desenvolvido na EEPJIS teve uma 

direção política, teve uma estrutura organizativa que favoreceu o rompimento com as práticas 

docentes tradicionais e, por isso, foi inovador. Privou-se pela busca de uma educação de 

qualidade, como muito bem ressaltado pela nossa entrevistada, a ex-aluna Darci Alves de 

Souza: 

 

a escola era boa, senão eu não tinha ficado nela por onze anos. Era uma escola 

muito dinâmica. Muito dinâmica! Eu me lembro das aulas de recreação, de 

educação física, era tudo muito bom! As apresentações que a gente fazia e a escola 

abria espaço para isso. Hoje isso já é uma prática, mas naquela época era coisa 

inédita. É! A gente tinha muitas apresentações como aquelas que a gente fazia 

trabalho fora com os colegas e depois apresentava em sala. Tudo isso eu acho que 

para a época era bastante inovador, sem dúvida! É muito interessante pensar hoje 

sobre isso (DARCI SOUZA – EX-ALUNA). 

 

Nesse sentido, transitou na seara das tradições progressistas em educação, mesmo 

tendo apresentado no seu quadro inteiro de formulação teórica uma série de contradições que 

não foram fáceis de descrever.  
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  Espaço escolar inovado – Aula descontraída com estudo em grupo (ARQUIVO DA EEPJIS) 

 

 

Percebemos que o trabalho feito na escola, necessário para organizá-la e mantê-la 

viva como uma instituição democrática, foi estafante e repleto de conflitos, posto que faz 

parte de “um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece 

como horizonte na escola” (ROMÃO, 2004: 34).  

Também temos consciência que não é trabalho isolado, visto que a “luta para criar 

escolas democráticas está sendo travada em muitos lugares” (BEAN et APPLE, 2001: 35). E 

mais, plagiando os autores, não basta repetir assiduamente que o modo de vida democrático é 

aprendido com experiências democráticas se nossas escolas insistem em executar práticas 

antidemocráticas.   

E, com poucas exceções, não foi o que percebemos no percurso investigativo da 

construção da identidade da EEPJIS, sob o ponto de vista de seu modelo pedagógico, o que 

nos abre caminho para tomá-la como empreendimento educativo que procurou explicitamente 

transformar as condições da tradição presente no modelo escolar predominante da época e 

antidemocrática do sistema político vigente e, por isso, entre tantos outros, como um modelo 

progressista de educação.  

 

4.3.1. A operacionalização da proposta pedagógica da escola inovadora: o trabalho no 

cotidiano escolar com os temas-problemas 

 

A proposta pedagógica introduzida tinha como base o trabalho com temas-

problemas. A dificuldade de pôr em prática um trabalho dessa natureza consistia em preparar 
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os professores para a pesquisa dentro de um quadro orientado para a organização da prática 

educativa coletiva em torno de um tema gerador, um problema. 

 Esse problema, de acordo com Aebli (1998), devia estar bem vivo no pensamento 

do aluno para se constituir num “esquema antecipador”, isto é, “um esboço esquemático de 

uma operação a encontrar, solidário de um sistema de conjunto de operações” (AEBLI, 1998: 

92). Só a partir de um problema claramente concebido, o aluno poderia construir operações 

mentais de compreensão de novos elementos intelectuais e, consequentemente, sua estrutura 

de conjunto. 

Entretanto, mesmo que os professores estivessem cientes da importância que tinha 

o problema em termos de planejamento, ainda assim sua elaboração constituía um obstáculo 

para que eles o implementassem na prática. Apesar de eles terem consciência do tema 

gerador, que era muito bem discutido, na hora de transformá-lo em tema-problema da sua 

disciplina, de dar-lhe forma real, colocá-lo no papel de forma interessante para torná-lo 

significativo, encontravam muita dificuldade.  

 
No começo tínhamos muita dificuldade de elaborar os tais temas-problemas, porque 

na faculdade aprendemos a ser professores tradicionais, apesar de sabermos que 

existiam outras possibilidades de ensinar. Eu, particularmente, tinha a clareza de 

um problema, mas achava complicado reescrevê-lo em forma de tema-problema, 

como faziam outros colegas (MARLENE TAVARES).  

 

Uma dificuldade identificada como resultante de uma formação docente 

tradicional, que tendia a construir operações rigorosamente dirigidas (AEBLI, 1998).   

O tema gerador envolvia todas as disciplinas para propiciar uma maior integração 

entre elas, indo além dos seus limites curriculares enfocando questões sociais e políticas dos 

alunos. Ele era definido por meio de uma ideia central, um problema afeito ao contexto geral, 

e todos os professores passavam a planejar suas aulas em função dele.  

Para exemplificar um deles, destacamos o relato da professora Beatriz Cunha, da 

equipe de coordenação pedagógica. Segundo ela, para incentivar na escola a linguagem e a 

comunicação, por meio do desenvolvimento da leitura e das produções escritas, desenvolveu-

se um tema gerador em cultura literária.  

Tivemos acesso a esse tema por meio dos arquivos pedagógicos da professora, e o 

seu teor é o seguinte:  

 

“Se você não entende nada de nada da vida, vai ser difícil entender nosso papo. Não 

pedimos que você pense como um velho. Nada disso. Mas você deve pelo menos 

saber algo de amor, amizade, emoção, ódio, intriga, destino, ironia... Estas coisas 

são essência da vida. Que é vida, senão esse estar-aí-nesse-mundo-cão-de-todo-dia? 

Vida é seu coração pulsando hoje, dormindo amanhã; é sua chateação na semana, 
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sua alegria no sábado... Vida é tudo e muito mais. Vida é tudo de você, e, como o 

tudo não cabe nas palavras, é impossível definir a vida, entende? A vida também 

compreende certas coisas impossíveis, só realizáveis pelo sonho: voar, como os 

deuses de mitologia; ganhar na loteria aqui e agora, neste instante... Bater um papo 

com Deus... Amar infinitamente, sem sombreado.... Viver eternamente. Tudo isso é 

impossível, porém, coisas que cabem dentro da vida, não é? Pois, então: a literatura 

pode exprimir tudo isso como se fosse verdade. Então, a literatura significa e 

exprime a vida em maior grau possível.” 

 É isso aí! 

 Sempre é tempo! 

 Vamos amadurecer... 

 Sem cair do galho! 

Participe também desse mundo de realidade e fantasia; venha viajar através das 

épocas e conhecer o acervo artístico de nossa cultura, conviver, por exemplo, com a 

simplicidade de uma literatura de cordel e o requinte de uma poesia de Carlos 

Drumond de Andrade... 

 Quando uma moça mostrar 

 Um galho de alecrim 

 Quer dizer o meu amor 

 Por você nunca tem fim 

 Um espelho que dizer 

 Saia de perto de mim 

 Estúpido, ridículo e frágil é meu coração. 

 Só agora descubro 

 como é triste ignorar certas coisas. 

(Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam). 

Venha. Pesquise! (BEATRIZ CUNHA-EQUIPE PEDAGÓGICA-ARQUIVOS DA 

EEPJIS). 

 

O tema gerador tinha a preocupação de instigar o aluno, de aguçar a sua 

curiosidade, de incentivá-lo à pesquisa. Por sua vez, os temas-problemas específicos das 

disciplinas, como já destacamos, dependiam muito da experiência e da criatividade de cada 

professor. Todos eram apresentados e desenvolvidos segundo a mesma estrutura.  

A transposição didática dessa estrutura do tema-problema inicia-se com uma 

afirmação, geralmente polêmica, que impulsiona os alunos a refletirem – um paradoxo, uma 

aparente contradição para desequilibrar o raciocínio do aluno e colocá-lo diante de uma 

situação desafiadora, usando-se do artifício do conflito como procedimento pedagógico 

estimulador para a sua ação sobre o objeto de conhecimento.  

Diante de uma problemática macro – o tema-problema, o passo seguinte do plano 

é apresentar problemáticas intermediárias, que encaminhem os alunos por trilhas possíveis  de 

pesquisa em busca da construção de um argumento sólido que fundamente seu 

posicionamento sobre o tema-problema em estudo, focalizando aspectos relevantes a serem 

objeto de pesquisa e reflexão. Essa reflexão propiciava o levantamento de novas questões 

dentro dos grupos, e os alunos procuravam fazer uma conexão entre ela e o tema-problema 

em análise. De acordo com Bárbara L. Brodhagen (2001), “essas conexões formam temas em 

torno dos quais o currículo é organizado” (BRODHAGEN, 2001: 135). 
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Para apoiar o estudo, eram apontados conteúdos e bibliografia pertinentes para a 

pesquisa. Diante de tais subproblemas, os alunos, já organizados em seus respectivos grupos, 

eram levados, primeiramente, a individualmente levantar hipóteses, quando fosse pertinente, e 

a pesquisar produzindo suas repostas, que eram objeto de discussão e reflexão no grupo, até 

chegar a um consenso, sendo sistematizada a produção a ser apresentada diante de todo o 

grupo/classe pelo respectivo relator.  

O trabalho do grupo era realizado segundo uma organização do espaço escolar 

específica: as carteiras escolares eram dispostas na forma de “U”, favorecendo o diálogo e o 

companheirismo entre os alunos e o acompanhamento do professor da disciplina, que passava 

em cada grupo, dando contribuições, levantando questionamentos e estimulando o trabalho e 

a participação de todos. Como muito bem assinala a ex-aluna Nilce Alves: 

 

A composição dos alunos na sala era em grupo. Isso era muito bom, porque 

permitia um contato mesmo frente a frente. Isso para o aprendizado, para a hora da 

dúvida, para o auxílio mútuo, mas também para o companheirismo, para 

desenvolver a amizade entre a gente, o olhar no olho um do outro para ver quando 

ele estava com problema, estava triste, mas também para perceber quando estava 

alegre e feliz.  Até para namorar, o olhar era importante. Então, o sentar em grupo 

fazia a diferença, sim. E as aulas eram muito dinâmicas. A gente ia muito para os 

laboratórios de física, química e biologia. Íamos para a biblioteca, os professores 

usavam muitos recursos diferentes na aula, dinâmicas de grupo, temas-problemas  

(NILCE ALVES – EX-ALUNA). 

 

Ao final, cada relator apresentava a produção de seu grupo. Havia discussão e 

reflexão, com o apoio e estímulo do professor, que contribuía com a discussão apresentando 

elementos para ajudar a rever posições, ampliar o horizonte de visão dos alunos e acrescentar 

aspectos que porventura não foram considerados. Como ressalta Brodhagen (2001), o 

professor não dirigia a ação na frente da sala, mas facilitava as atividades  de discussão e 

colaboração dos alunos no sentido da resolução do tema-problema. 

É importante destacar que a duração do desenvolvimento do trabalho com tema-

problema era variável, podendo ser desenvolvido em apenas um dia ou se estender por dias ou 

até semanas, a depender da complexidade e abrangência da problemática em estudo. A 

avaliação se dava a partir da produção e apresentação do grupo, que, a depender da disciplina 

em questão, poderia ser traduzida em formas diversas de expressão como textos, maquetes, 

diagramas e tabelas, entre outros.  

Dessa forma, concluindo com a autora citada acima, a técnica do estudo em grupo 

tem a vantagem de ajudar os alunos a aprender a ouvir e aceitar as ideias dos outros. Nesse 

sentido, entendemos que o trabalho com situações-problemas é democrático, porquanto 

oportuniza a participação de forma equânime e colaborativa dos alunos.  
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No estudo em grupo, tinha a fase individual que o aluno lia sozinho, procurava no 

texto dicas para depois levar para o estudo em grupo. E a gente  tinha várias 

dinâmicas de grupo, várias! Os grupos já eram fixos, porque cada um tinha a sua 

panelinha, e as dinâmicas muitas vezes eram para desfazer aquelas panelinhas, 

entendeu! Não era desfazer o grupo, mas dificultar os privilégios  (VANDA 

MORAES). 
 

Em relação à metodologia desenvolvida, verificamos que realmente houve um 

grande esforço dos professores na direção da mudança da prática pedagógica com a utilização 

dos temas-problemas.  

Apesar de não ficar determinada, nas fontes encontradas – os planos escritos 

contendo os temas-problemas –, a relação direta entre o tema gerador e os temas-problemas 

específicos, alguns professores confirmaram a relação assinalando que, para o caso aqui 

tratado, o do desenvolvimento da cultura literária na escola, muitos textos foram produzidos 

baseados nos estudos desenvolvidos nos temas específicos.  

A professora Maria Bernadete, de Português, relata, inclusive, que na época um 

aluno produziu uma “redação desafio”, de grande dificuldade , pelo título proposto: “Chuva de 

canivetes”. “O Ivan foi incrível. Eu não me lembro muito bem dos termos da redação que ele 

produziu. Só me lembro que ele conseguiu surpreender a mim e a todos da escola com sua 

criatividade” (MARIA BERNADETE). 

Quanto aos temas-problemas específicos são pertinentes algumas observações. 

Primeiramente, em relação à estrutura em que se apresentam, que nos parece ser sempre de 

forma homogênea e uniforme. Isso aponta para duas considerações: uma positiva e outra 

negativa.  

A positiva é quanto à forma homogênea dos planos, que sugere um trabalho 

coletivo, planejado e aceito por todos.  

A negativa é a uniformidade deles, que sugere que não havia espaço para trabalhar 

fora da linha proposta, contrariando o estigma de liberdade defendido pela escola.  

Sobre o assunto, assim se pronuncia a professora Beatriz Cunha: “Era um pouco 

autoritária, até impositiva a forma do trabalho. Tinha que ser, porque, senão, muitos não 

faziam, achavam difícil. Os que resistiam geralmente eram desprestigiados pelos próprios 

alunos” (BEATRIZ CUNHA). 

Uma segunda observação é quanto aos conteúdos dos temas-problemas, que 

sugerem, permanentemente, a preocupação com a contextualização dos problemas sociais e 

políticos da época. Eles tinham como possibilidade intercambiar conhecimentos com outras 

áreas do saber via interdisciplinaridade.  
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Assim, quando se compara a sociedade dos anos setenta com a sociedade colonial 

em relação à cultura, à religião, à discriminação contra negros e índios e às condições de 

justiça; quando se preocupa com a alimentação natural, com a saúde homeopática, com os 

direitos do consumidor, com a conservação dos solos, com as crises energéticas, com o meio 

ambiente, está-se propondo gerar resistências contra as práticas políticas e sociais dominantes.  

 

4.3.2. A equipe pedagógica: uma escolha ideológica? 

 

Imbuída da finalidade de construção desse projeto coletivo de escola, uma escola 

que “pretendia ser contra-hegemônica ao regime de exceção instituído”, Miracy Gustin teve 

que organizar uma equipe de coordenação pedagógica que fosse capaz de concretizar tal 

missão.  

Entendemos coordenação pedagógica como um trabalho desprovido de 

hierarquias verticalizadas e piramidais que geram autoritarismo, em que o responsável pela 

sua efetivação – o coordenador - se sinta desarmado quando é desafiado pelo professor, 

porque, dessa forma, ele não se acomoda e deixa o professor se desenvolver. É uma atividade 

executada com mente aberta e “ausência de preconceitos, de parcialidades e de qualquer 

hábito que limite à mente e a impeça de considerar novos problemas e de assumir novas 

ideias” (GARCIA, 1992:62). 

 Numa perspectiva mais ampliada, significa transpô-la de uma condição 

individualista, de semelhanças e homogeneidade para a de coletividade, de diversidade e de 

movimento. Nesse sentido, ela pressupõe, conforme assinala Sylvia Batista (2006), uma 

vontade de transitar por vários locais, encontrando projetos às vezes diversos e às vezes 

antagônicos, construindo interfaces de união, negociação, diálogo e troca, entendendo os 

participantes do grupo coordenado como pares legítimos institucionalmente e partícipes de 

um dado projeto político-pedagógico.  

Convidou, então, para compô-la as professoras Vanda Moraes e Beatriz Cunha 

(Línguas), Lúcia Helena Guerra e Ana Maria Amâncio (Ciências), Ana Costa (Pedagoga) e 

Normy Barbosa (Ensino Profissionalizante), professoras escolhidas pela identidade 

ideológica, pelo conteúdo intelectual destacado, críticas em relação ao regime, isto é, 

socialmente e politicamente engajadas.  

Salientamos que esse engajamento era necessário, posto que elas não eram 

remuneradas para a função, como foi ressaltado pela professora Vanda Moraes: “Na verdade, 

na época da Miracy  eu era coordenadora, mas não ganhava nada. A gente se reunia, 

discutia as ações, e cada um na sua área se reunia depois com os professores para orientar 
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essas ações” (VANDA MORAES). Como Miracy mesma relata: “Essa equipe era 

ideológica. Eu fazia entrevista com as pessoas que se destacavam como docentes e/ou eram 

indicadas por alguém que as consideravam como progressistas na cidade” (MIRACY 

GUSTIN).  

O processo de escolha dos professores era semelhante, quase sempre vinculado ao 

perfil ideológico que estes apresentavam. Sobre o assunto, assim se reportam as nossas 

entrevistadas, professoras Maria Bernadete e Vanda Moraes: 

 
A escola era diferente politicamente pelo lado dos dirigentes, isso eu não tenho 

dúvida alguma! Elas tinham um ideal progressista, e isso influía na escolha das 

pessoas. Eu mesma tive o DOPS
38

na minha casa duas vezes. Eu tive o DOPS na 

minha casa, porque eles questionaram a minha bibliografia. Eles associavam você 

conhecer os diversos movimentos existentes no mundo da época e seguí -los. Eu 

acho até que nós éramos mais pequenos burgueses, sei lá! Nós éramos idealistas. 

Hoje eu acho que a gente era muito verde, sem maturidade e não exercemos uma 

militância real. Só o Paulo, de História, exerceu. Ele foi preso, mas não militava 

dentro da escola (MARIA BERNADETE). 

Eu entrei na escola em 1969. Me deu uma batedeira muito grande, porque eu 

sempre dei aula para as séries iniciais. Eu tinha 17 anos e estava muito verde 

ainda. Aí me disseram: _ Não, mas você é muito capaz, já me falaram muito de 

você. Eu não sei por que cargas d‟água, a Bernadete me descobriu. Mas eu acho 

que teve uma coisa também da Miracy, porque meu irmão, Gilson Carlos de 

Morais, que era do partidão, era amigo dela. Quer dizer, não eram amigos, mas 

companheiros de luta (VANDA MORAES). 

 

Naquela época, o ingresso de professores no serviço público não era feito por 

meio de concurso. O professor se apresentava para entrevista ou quando era indicado por 

algum conhecido ou por um político influente. Esse processo facilitava a identificação da 

ideologia da pessoa. Nesse sentido, dentro de um regime que impunha formas de 

comportamento e pensamento, era praticamente impossível evitar que professores da direita 

ingressassem na escola, principalmente aqueles ligados aos políticos e os oriundos da 

iniciativa privada que trabalhavam na formação profissionalizante.  

Na verdade, isso era até positivo, pois tratava-se de disfarçar uma identidade 

política contrária ao regime, evitando interferências indesejáveis dos agentes de repressão. 

Propiciava um debate eclético que incitava os alunos a fazer comparações, incentivava-os a 

discussões ideológicas e reflexões futuras em que o saber acumulado e formulado pelos 

professores tinha chance de tornar-se o saber deles, beneficiando-os com uma formação 

autônoma pela qual não fossem apenas um meio, mas o fim em si mesmo (TRAGTENBERG, 

1990).   

                                                 
38

 O Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) foi o órgão do governo brasileiro criado durante o Estado 

Novo, cujo objetivo era controlar e reprimir movimentos políticos e sociais contrários ao regime no poder 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ordem_Pol). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Brasil)
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Nós resistíamos à ditadura, porque fazíamos jogo duplo. Enquanto colocávamos na 

equipe pensante da escola pessoas com ideologia de esquerda, aceitávamos também 

alguns professores indicados pelos setores conservadores da direita. O curso de 

contabilidade, por ser profissionalizante, é o que mais comportava esses 

professores, muitos deles profissionais liberais oriundos da iniciativa privada, sem 

formação pedagógica específica. Só para exemplificar, o irmão do governador 

Rondon Pacheco, expressão maior da ditadura e da direita na cidade, era professor 

desse curso (MIRACY GUSTIN).  

 

Para ilustrar o viés ideológico na contratação de professores, assinalamos uma das 

citações de Miracy Gustin, confirmada por Vanda Moraes, onde ela faz referência ao assunto:  

 
O Paulo Machado chegou para conversar comigo sobre a possibilidade de dar aula 

na escola. Eu lhe disse que naquele momento não havia vaga para professor na sua 

área de formação, História. Aí ele foi embora. Assim que ele saiu, a Eliane Arantes, 

que era vizinha dele, me procurou imediatamente e disse: ___ Miracy! Você sabe 

que esse moço que acabou de sair é radical de esquerda e estava preso em Juiz de 

Fora? Não, eu não sabia! Então lhe telefonei pedindo que voltasse à escola, e 

quando ele retornou eu lhe disse: Olha! eu não sabia quem você era. Nós não temos 

aula de História, mas vou colocá-lo para dar aula de técnicas comerciais no curso 

de contabilidade. Mas eu não entendo nada desse assunto, ele retrucou. Mas quem 

disse que você vai dar contabilidade? Você vai trabalhar com os alunos a questão 

dos direitos, da cidadania, da democracia radical, da própria História no sentido 

da transformação. Eu quero é que os meninos fiquem mais conscientes de sua 

situação de explorados para poderem resistir (MIRACY GUSTIN e VANDA 

MORAES).  

 

Na verdade, parece-nos que na origem da escola, Miracy Gustin estava realmente 

interessada em estabelecer na escola uma pedagogia progressista crítica, para que os 

professores pudessem pensar sobre o seu papel como formadores e o papel do educando como 

participantes no processo educacional e social, porque, como militante de esquerda, ela 

acreditava numa sociedade socialista por meio da revolução. Nesse sentido, como ela mesma 

ressalta, procurava desenvolver um projeto pedagógico que fosse, conforme nos ensina 

McLaren(1977), além da transmissão de conhecimentos e gerasse capacidade de análise 

crítica e de resistência na comunidade escolar, tanto moral quanto intelectual à opressão.  

Essa vontade de transformar, de resistir, aparece latente no relato da professora 

Vanda Moraes:  

 
Por exemplo: eu pegava um texto do Geraldo Vandré, pegava a Banda e esmiuçava 

ela no contexto social, na ética e não só na estética, na sua harmonia, no lúdico, 

entendeu! Pegava a Vidas Secas, uma Rachel de Queiroz, um Graciliano Ramos e 

discutia com os alunos com a maior liberdade. A escola dava a maior autonomia 

para fazermos esse trabalho. Eu não entendo por que a polícia não ia lá! É claro 

que a gente não falava, né! Mas trabalhava a verdade do ser humano: porque ele 

não tem oportunidade, porque ele é tratado como um ser diferente, porque as 

oportunidades não são iguais para todos. A gente falava isso claramente. 

Muito...muito claramente. (...) Falávamos que os alunos podiam ser pessoas de 

transformação, agentes de mudança, que era uma coisa que a Miracy  batia sempre. 
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Ela dizia: __ A escola não pode repetir o modelo. A escola tem que ser um espaço 

de transformação (VANDA MORAES). 

 

Observando bem o que já foi até aqui relatado, acredito que, para ela, ter uma 

atitude crítica, saber “analisar os projetos políticos, econômicos, sociais e culturais daqueles 

que as propõem e do momento histórico em que surgem” (SACRISTÁN, 1997: 25), frente a 

um discurso ideológico na educação, é tarefa primeira do educador.  

Ela tinha esse compromisso ideológico, porque adotava um posicionamento de 

consciência em virtude da realidade de injustiça e repressão que a realidade lhe apresentava e 

o colocava em prática. Era o contrário da maioria dos dirigentes e intelectuais, que, no 

período da ditadura militar, abdicaram de “qualquer responsabilidade política e social em 

nome da „segurança nacional‟, ou seja, da sua segurança pessoal. São raros os que arriscaram 

seus títulos e a possibilidade de ascenderem na carreira” (TRAGTENBERG, 1988: 13).  

Esse compromisso fica expresso neste seu relato: 

 
Eu era para estar presa. Fazia reunião na minha casa sem o conhecimento do 

Gustin. O professor João Modesto, de Geografia, que lecionava OSPB, era meu 

companheiro de resistência. Éramos do PCBR, partido fundado por Mário Alves, 

que era uma ala revolucionária armada e muito mais radical do que o PCB. Ele me 

ajudava a proteger os companheiros perseguidos pelo Regime. Era mais ou menos 

combinado. Ele colocava uns óculos para disfarçar, que na verdade o ajudavam a 

ser reconhecido pelos companheiros. Punha-os no seu carro, levava-os até a 

Rodoviária, e eles pegavam o ônibus, fugindo para se esconder em Goiás. Corremos 

muito risco, mas, como muitos que resistiram, saímos ilesos (MIRACY GUSTIN). 

 

As coordenadoras cumprem a tarefa com afinco e passam, dessa forma, a se 

constituír organizadoras de um o projeto político e pedagógico que iniciava seu percurso na 

direção da inovação. 

 

4.3.3. A vertente profissionalizante: um modelo pedagógico inovador? 

 

A EEPJIS, como já mostramos, foi criada como escola profissionalizante, e o 

Curso Técnico de Contabilidade foi o curso implantado inicialmente para atender as áreas de 

comércio e de serviços, que estavam em pleno crescimento econômico impulsionados pelo 

processo do nacional desenvolvimentismo industrial dos anos 50. De acordo com Cláudio 

Ulisses Coelho (2000: 01), “em todos os países do mundo e em todas as épocas, o surgimento 

e o desenvolvimento da profissão contábil sempre estiveram associados à expansão comercial 

da região”. 

O ensino profissional no Brasil, desde sua origem, por atender à hegemonia das 

classes dominantes, sempre esteve vinculado ao discurso da inclusão no sentido 

assistencialista. Segundo o MEC, nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação 
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Profissional de Nível Técnico, “os primórdios da formação profissional no Brasil registram 

apenas decisões circunstanciais especialmente destinadas a „amparar os órfãos e os demais 

desvalidos da sorte‟, assumindo um caráter assistencialista que tem marcado toda sua história” 

(MEC, 2000:78). 

O mesmo documento, em sua apresentação da trajetória da educação profissional 

no País, faz referência a esse caráter assistencialista: 

 
A partir da década de 40 do século XIX, foram construídas dez „Casas de Educandos 

e Artífices‟ em capitais de províncias, sendo a primeira delas em Belém do Pará, 

para atender prioritariamente os menores abandonados, objetivando „a diminuição 

da criminalidade e da vagabundagem‟. Posteriormente, o Decreto Imperial de 1854 

criava estabelecimentos especiais para menores abandonados, os chamados „Asilos 

da Infância dos Meninos Desvalidos‟, onde os mesmos aprendiam as primeiras letras 

e eram, a seguir, encaminhados às oficinas públicas e particulares mediante 

contratos fiscalizados pelo juizado de órfãos. (...) Na segunda metade do século 

passado e (...) no início do século XX, o ensino profissional continuou mantendo, 

basicamente, o mesmo traço assistencial do período anterior, isto é, o de um ensino 

voltado para os menos favorecidos socialmente, para os „órfãos e desvalidos da  sorte 

(IBDEM: 79). 

 

Na década de 20 do século passado, iniciou-se o debate sobre a concepção de uma 

nova educação profissional que não fosse focalizada nos desafortunados, mas destinada a 

todos: pobres e ricos.  

Esse debate se estendeu pela década de 30, com vários avanços, entre eles a 

criação do Conselho Nacional de Educação e a reforma educacional conhecida como Ministro 

Francisco Campos, que regulamentou a organização do ensino secundário e organizou o 

ensino profissional comercial, já concebendo a ideia de itinerários de profissionalização.  

Aqui vale ressaltar que essa reforma transformou o ensino comercial em um ramo 

especial do ensino médio, mas sem qualquer diálogo com o ensino secundário e com o ensino 

superior. Sobre o assunto, assim se pronuncia Xavier: 

 
(...) O ensino profissionalizante acabou por se situar como uma espécie de „mal 

necessário‟ do mundo moderno, discriminado e marginalizado dentro do sistema: 

uma educação limitada e delimitada para aqueles cujas carências econômicas 

impedissem o prosseguimento dos estudos, lançando-os precocemente no mundo do 

trabalho. Mesmo assim, a reforma limitou-se ao ramo comercial omitindo o ensino 

industrial, aparentemente priorizado no discurso renovador (XAVIER, 1990: 92).  

 

Na década de 40, por força do processo de industrialização em andamento, 

retoma-se, por meio da chamada Reforma Capanema, a ideia da escola de aprendizes, 

destinadas aos filhos dos trabalhadores, com o objetivo de torná-los profissionais 

especializados para atuarem nos setores da indústria, do comércio e de serviços. “Pode-se 

afirmar que a Reforma Capanema legitima a dualidade de propostas que visam, como se 
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explicitou, formar intelectuais e trabalhadores, adequando-os às transformações emergentes 

no mundo do trabalho” (OLIVEIRA, 2003: 34).  

Apenas na década de 50, retoma-se a discussão da dualidade escola propedêutica e 

escola profissional. A plena equivalência, porém, só aconteceu na década seguinte, com a 

promulgação, em 1961, da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sobre o 

momento histórico, assim se expressa o documento do MEC: 

 
Essa primeira LDB equiparou o ensino profissional, do ponto de vista da 

equivalência e da continuidade de estudos, para todos os efeitos, ao ensino 

acadêmico, sepultando, pelo menos do ponto de vista formal, a velha dualidade entre 

ensino para „elites condutoras do país‟ e ensino para „desvalidos da sorte‟. Todos os 

ramos e modalidades de ensino passaram a ser equivalentes, para fins de 

continuidade de estudos a níveis subseqüentes (MEC, 2000: 82). 

 

Após o golpe de 1964, já sob a influência do capital internacional e da hegemonia 

política e cultural dos Estados Unidos da América, que promoveu um desenvolvimento no 

País de forma não autossustentável e com um grande endividamento externo, o governo 

militar reformula a LDB e generaliza o ensino profissional no ensino médio, na época ensino 

de segundo grau, a chamada “profissionalização compulsória”. Todos os cursos passam a ter 

um caráter profissionalizante, mas que na prática, por falta de estrutura física, laboratórios e 

equipamentos, só atendiam às disposições legais e às motivações político-eleitorais, e não às 

demandas reais da sociedade.  

Na verdade, essa lei “teve, entre outras prioridades, a função refreadora, isto é, a 

de conter o aumento da demanda de vagas para os cursos superiores” (OLIVEIRA, 2003: 36).  

Novamente, em 1982, por força do desvirtuamento apontado acima, a lei é 

modificada tornando facultativa a profissionalização no ensino de segundo grau. Sobre os 

efeitos dessa mudança, assim se expressa o documento do MEC: 

 
Se, por um lado, tornou esse nível de ensino livre das amarras da profissionalização, 

por outro, praticamente restringiu a formação profissional às instituições 

especializadas. Muito rapidamente as escolas de segundo grau reverteram suas 

“grades curriculares” e passaram a oferecer apenas o ensino acadêmico, às vezes, 

acompanhado de um arremedo de profissionalização (IBDEM, 2000: 83).  

  

Por meio da trajetória histórica abordada acima, que se encerra no período 

temporal de análise da nossa pesquisa, podemos concluir, concordando com Kuenzer, que a 

dualidade estrutural é o principal fator responsável pela explicação de como a educação 

profissional é construída no País e como nesse percurso ela legitima  

 
(...) dois caminhos bem diferenciados, a partir das funções essenciais do mundo da 

produção econômica: um para os que serão preparados pela escola, para exercer sua 
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função de dirigentes; outro, para os que, com poucos anos de escolaridade, serão 

preparados para o mundo do trabalho em cursos específicos de formação 

profissional (KUENZER, 1997: 124). 

 

Como percebemos, a Educação Profissional sempre esteve vinculada à dicotomia 

que envolve a educação básica no País: por um lado, a educação de base geral, propedêutica, 

direcionada para a formação da elite dirigente e, por outro, aquela destinada aos 

trabalhadores, os que têm que ingressar prematuramente no mercado de trabalho.  

Destarte, a EEPJIS não estava imune a essa contradição. Por isso, já na sua 

origem, o curso Técnico em Contabilidade se torna o carro-chefe do projeto educacional da 

escola e passa a representar internamente e externamente a maior expressão de sua identidade 

– “Não havia na escola a pretensão de preparar para o vestibular, até porque o que 

prevalecia lá era o curso técnico de contabilidade” (VANDA MORAES).  

Essa pecha que foi conquistada de ser o curso mais importante da escola – “nós 

tínhamos uma autonomia no curso de contabilidade, que não nos foi dada, foi conquistada” 

(MARLENE GOIABEIRA); às vezes, gerava problemas administrativos, porque os 

professores do curso se sentiam no direito de reivindicar alguns privilégios, como os relatados 

pela mesma entrevistada: 

 
O Curso de Contabilidade, por ele ser assim, o diferencial da Escola, o que 

inclusive causava muito ciúme e assim! .... a título de piada, mas que foi uma 

realidade, o horário da escola até então - porque tinha o curso colegial, o 

magistério e outros cursos -, mas quando se fazia os horários de aula, primeiro era  

o de Contabilidade, e os que sobravam eram encaixados com os demais professores 

que compunham a grade da Contabilidade, como Português, História, Geografia, 

que eram comuns aos outros cursos. Então, você vê! A Contabilidade era tão 

destacada lá que até isso existia. E era verdade! (MARLENE GOIABEIRA). 

 

Esse excesso de importância que o curso conquistou parece ter provocado alguns 

contratempos na sua relação com o macroprojeto da escola, evidência que aparece em outros 

momentos relatados e que nos faz refletir sobre a existência nele de um projeto pedagógico 

coletivo, o que trataremos mais detalhadamente adiante, numa temporalidade em que o 

projeto já se encontrava consolidado. 

Diante do exposto e sabendo de antemão que Miracy Gustin procurava para a 

escola um projeto pedagógico progressista, e mais, que o ensino profissionalizante da época 

era concebido sobre a égide da dualidade estrutural, cabe-nos, então, perguntar: Como ela 

pensou o modelo pedagógico para o Curso Técnico de Contabilidade? Ele foi inovador? 

Segundo ela relata, o modelo foi elaborado visando à educação integral do aluno, 

tendo como base o conceito de educação como reconstrução da experiência, no contexto da 

corrente filosófica pragmatista. Essa corrente tem origem no pensamento de John Dewey e 



183 

 

está associada à valorização da atividade ou experiência em sua prática cotidiana. Nela a 

educação é entendida como vida, e não como preparação para a vida e, por isso, “vida-

experiência-aprendizagem não se separam, sendo que a função da escola é possibilitar a 

reconstrução continuada que a criança faz da experiência” (ARANHA, 2006: 262).  

Nesse sentido, a escola e suas práticas não são mais instrumento único para se 

alcançar objetivos. Ela passa a ser um lugar onde as experiências educativas são vividas no 

presente, com um sentido próprio. Nela há a predisposição de receber os alunos como 

indivíduos multidimensionais. Abandona-se, dessa forma, o seu significado teleológico de 

formação. 

 Destarte, fica registrada a importância crucial que tem o ambiente escolar no 

favorecimento de experiências significativas. É por isso que a educação integral pragmatista, 

conforme sugere Dewey (1979), propõe transformar a escola numa sociedade em miniatura, 

isto é, concebe uma prática escolar nutrida de experiências reais, com fim em si mesmas , e 

não meramente preparatória de conhecimentos, onde as relações interpessoais se desenvolvam 

em vários níveis e onde os aprendizados científicos e para a vida se processem de forma 

articulada como uma identidade coletiva.  

Então, tendo no horizonte a formação integral com base nas experiências reais dos 

alunos, Miracy Gustin apresenta uma proposta pedagógica sustentada na articulação entre 

teoria e prática denominada “Escritório Modelo”.  

O Escritório Modelo, que perdurou desde a origem da escola até meados da 

década de noventa, representou um marco pedagógico inovador e eficiente para o ensino de 

contabilidade. Constituía-se de uma sala-ambiente, com mobiliário e equipamentos para 

escritório, e era composto por seis departamentos: pessoal, compras, vendas, controle de 

estoque, financeiro e contabilidade.  

Sobre o escritório modelo, assim se expressa o ex-aluno Deusmar José Dantas: 

 
Mas o que tinha de bom lá no Zé Inácio, que eu toda vida gostei demais, eram os 

laboratórios. Em outros colégios, os alunos não tinham quase nada prático e já 

pegavam o diploma. No Zé Inácio, não! Na época, a gente tinha contabilidade 

bancária, contabilidade comercial e na sala de aula era montado o escritório com 

departamento de venda, departamento de produção, departamento de compras, 

parte contábil, você tinha uma empresa ali montada para  trabalhar, estudar e ver 

como é que ela funcionava desde sua abertura (DEUSMAR DANTAS-EX-

ALUNO). 

 

A prática pedagógica dos professores era embasada numa metodologia mista, que 

variava entre o tradicional e o construtivismo (método psicogenético anteriormente descrito), 

com a utilização dos temas-problemas, mas com predomínio do primeiro.  



184 

 

 
Veja! Quando eu comecei a trabalhar com tema-problema no curso de 

contabilidade, foi muito interessante porque despertava o interesse do aluno. Ele 

tinha que estudar para responder aquele problema que você elaborou. Isso é muito 

bem feito, é um caminho muito bom (LÁZARA SANTANA).  

 

O predomínio de ações tradicionais acontecia, porque quase todos os professores 

não tinham formação pedagógica específica, pois eram oriundos de profissões liberais ou do 

mundo empresarial e, portanto, carregavam um saber docente da prática, um saber tradicional 

obtido por imitação de seus professores ou com a convivência com os demais colegas – “Eu 

aprendi muito com os colegas, porque eles fizeram Pedagogia. O meu curso foi muito 

reacionário, muito ruim. Eu não recebi nenhuma fundamentação de ensino, de pedagogia, 

nada. Tudo que eu aprendi foi lá na escola. Foi muito eu, assim, faça você mesmo”  (VANDA 

MORAES).  

Como bem assinala Barth (1996), após observações realizadas na escola, nas 

sessões de formação de professores, na vida profissional e na vida quotidiana, um saber 

caracterizado como uma rede de interconexões onde cada pessoa cria a sua própria rede 

associando tudo o que sabe ou sente em relação a um modelo. Ele é evolutivo e encontra -se 

misturado à experiência pessoal, aos exemplos que absorvemos de nossos formadores.  

As áreas de formação geral e profissional eram vistas de forma integrada, e as 

disciplinas do curso eram desenvolvidas de forma interdisciplinar – “dentro do corpo docente 

havia uma união, as equipes trabalhavam juntas. Havia interdisciplinaridade lá, naquele 

momento. Depois de muito tempo, já como professora da UFU é que eu fui encontrar um 

princípio, uma vontade de uma coisa que eu já tinha vivido muito antes num colégio de 

periferia” (MARIA BERNADETE) - principalmente as de formação especial, com o objetivo 

de que os conteúdos se complementassem nos respectivos programas para ganhar tempo e 

evitar que sua repetição propiciasse um desperdício de esforços. 

Não havia determinação temporal entre os conteúdos teóricos e práticos que eram 

desenvolvidos na sala-ambiente de forma concomitante e de acordo com a necessidade 

momentânea do professor ou da(s) disciplina(s). As aulas práticas realizavam-se dentro de 

uma concepção de empresa simulada, cuja representação se fazia por meio dos seis 

departamentos anteriormente descritos e que oportunizava aos alunos analisar e resolver 

várias situações concretas do cotidiano empresarial. “A parte prática tinha o respaldo de todo 

aquele mecanismo real de ensino-aprendizagem, com impressos, maquinários e tudo mais 

que efetivamente se usa na vida profissional” (NEHIRTON NOGUEIRA – GRUPO 

FOCAL).  
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Corrobora com a explicação da operacionalidade do curso artigo publicado na 

revista do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais pelos professores do curso de 

contabilidade da escola, sobre o Escritório Modelo, em virtude da sua participação no II 

Encontro de Professores de Contabilidade: “após a plena compreensão do funcionamento de 

cada setor, é feito o rodízio dos alunos nos departamentos até que cada grupo vivencie todas 

as situações existentes na empresa simulada” (CRC-MG, 1990: 20).  

O funcionamento operacional do modelo, que foi concebido porque vivido no 

cotidiano pelo ex-aluno do curso Deusmar José Dantas, é muito bem descrito por ele no 

seguinte relato: 

 
Trabalhávamos em grupos. Formávamos as equipes, e elas passavam por todos os 

departamentos. Vocês estão nesse, vocês nesse outro. O que acontece! O 

departamento de vendas fez uma venda, faturou a venda. Sua nota fiscal vinha para 

ser registrada no setor fiscal e depois ia para o setor de contabilidade. Então , 

passava toda aquela operação, fazia um rodízio para aprender todo o processo. Eu 

só não falo que podia sair de lá direto e ir para gerir um escritório de 

contabilidade, porque teria que saber muito de legislação, né! Mas se você 

estudasse e entendesse a legislação, tanto estadual quanto federal, você podia sair e 

montar um escritório, porque o processo você sabia todo, o estudo era muito bom, 

um espetáculo, e você aprendia tudo no escritório modelo (DEUSMAR DANTAS – 

EX-ALUNO). 

 

Parece-nos que o projeto do escritório modelo, apesar de tentar a articulação entre 

teoria e prática, entre disciplinas de formação geral e de formação especial no sentido de 

facilitar a busca de uma formação integral dos alunos, não cumpriu efetivamente sua missão, 

haja vista a centralidade que todos os entrevistados, professores e alunos, colocam na 

formação técnica em detrimento da formação propedêutica.  

Como o projeto se estendeu por todo o período pesquisado sem sofrer grandes 

alterações, optamos em fazer nesse momento só a sua apresentação conceitual deixando a 

análise para momento posterior, quando teremos mais dados acumulados para tecer nossas 

considerações.  

 

4.3.4. Os primeiros passos de uma proposta inovadora: a escola num contexto ampliado 

 

A primeira demonstração do que foi essa inovação veio logo no primeiro ano de 

suas atividades como diretora interina. Miracy Gustin organizou dois grupos de teatro na 

escola, adaptando peças desconhecidas pela comunidade. Seleciona e dirige um grupo de 

alunos em tempo recorde, apresenta as peças no Uberlândia Clube, um dos principais clubes 

da cidade.  
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Na estreia, como convidado de honra, estava Renato de Freitas, prefeito da cidade 

e um dos responsáveis pela criação da escola. A apresentação é um sucesso, e o caráter social, 

a ênfase na liberdade que permeava o assunto do texto deixa muita gente emocionada.  

Sobre a peça, assim se reportam as nossas entrevistadas, professoras Maria 

Bernadete e Ana Cunha: 

 
Quando a Miracy começou a tomar conta da escola, ela já se preocupava com 

teatro. Ela reunia os alunos e fazia um programa de leitura e discussão de várias 

peças com eles. Foi assim que ela montou aquela peça „Os meninos da Rua Paulo‟. 

Ela mesma adaptou o livro para o teatro. Foi uma peça que ficou muito bem 

montada e foi muito emocionante ver nossos meninos fazendo sucesso no 

Uberlândia Clube.  Muita gente chorou quando o menino morreu no final. Pena que 

pela sensação de liberdade que ela trazia só tenha sido apresentada uma única vez  

(MARIA BERNADETE).  

Eu não me esqueço do teatro que eu assisti no Uberlândia Clube – Os meninos da 

Rua Paulo – que os alunos fazem uma representação da metodologia da escola. 

Alguém lembra? Que maravilha que foi aquilo! Eu lembro que vinha subindo da 

faculdade e entrei no Uberlândia Clube. Eu nem era professora do José Inácio 

ainda. Eu era professora do Colégio Estadual (ANA CUNHA – GRUPO-FOCAL). 

 

Era a primeira vez que uma escola pública produzia, desenvolvia e apresentava 

uma peça de teatro na cidade. Podemos perceber também, na fala seguinte, de Miracy Gustin, 

que a articulação entre o conteúdo e a apresentação das peças trazia embutido um caráter 

contestador: 

 
Nós tínhamos dois grupos de teatro amador na escola: o Gruta, dos alunos do 

segundo grau, e o Grutinha, dos do primeiro grau. Com o primeiro grupo 

apresentamos a peça “César”,de Sheikspeare, e com o segundo, “Os meninos da 

rua Paulo” de Molnár
39

. Os movimentos durante a peça procuravam sempre 

estabelecer um sentido contra-hegemônico. Por exemplo, quando aparecia a estátua 

da liberdade, era sempre com as mãos atadas para trás para passar a  impressão 

que a liberdade era uma coisa fictícia (MIRACY GUSTIN). 

 

No segundo ano, ela apresenta com o Grutinha, também no Uberlândia Clube, em 

virtude da primeira colação de grau do Curso Técnico em Contabilidade, o jogral “José”, de 

Carlos Drumond de Andrade, considerado por muitos um poema ousado e de cunho 

contestatório para a época.  

                                                 
39

 Os Meninos da Rua Paulo é um livro do autor húngaro Ferenc Molnár, escrito em 1907 e lançado no Brasil 

somente em 1952, que conta a luta dos meninos da Rua Paulo, na cidade de Budapeste, contra os „camisas 

vermelhas‟, um grupo de invasores que querem controlar o espaço do „grund‟, um terreno baldio onde eles 

jogam a „péla‟ (uma versão primitiva do tênis), brincam de clube, fingem de exército, arremedam eleições, 

vivem um mundo só deles. A obra é impregnada de valores éticos e morais, onde a solidariedade e o  heroísmo 

dos meninos se mesclam à traição e à desonra, mas que, no final, dão uma lição de cidadania, organização e 

respeito à liberdade refletidos principalmente na coragem do soldado raso Nemecsek , que tem um final trágico e 

repleto de dignidade.  Segundo Rónai, o que está em jogo não são uns poucos metros quadrados de terreno 

baldio, mas um reino para a aventura, a evasão, a liberdade (RÓNAI, 2005).  
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No ano seguinte, ela foi mais audaciosa. Numa tentativa de alterar o espaço e 

tempo escolar, a escola realizou sua Primeira Gincana Cultural. Consistia na realização de 

atividades recreativas e culturais, numa disputa entre salas e séries pela melhor performance. 

A ex-aluna Darci Alves de Souza, na sua entrevista, faz referência à atividade: 

 

eu me lembro é que os professores tinham a preocupação de tornar as coisas mais 

dinâmicas, as aulas menos teóricas, mais práticas, faziam as gincanas na sala de 

aula, a competição entre uma sala e outra, isso é que eu me lembro bem. Eu 

participei de gincanas fora e dentro da escola. Era um trabalho de muita integração, 

né! (DARCI ALVES - EX-ALUNA). 

 

 Eram tarefas coletivas em que todos participavam, visavam conteúdos 

programáticos multidisciplinares (todos os conteúdos eram referenciados) e eram avaliados 

por isso. Uns nas tarefas recreativas, como corridas de sacos, com o ovo na colher ou com os 

colegas carregados em carrinhos-de-mão, e outras culturais, como o jogo de pergunta-

resposta, o xadrez, a elaboração de painéis culturais e os esquetes, pequenas representações 

teatrais. Tudo realizado na praça pública Nossa Senhora Aparecida e com a participação dos 

pais e professores, o que promoveu uma imensa curiosidade das pessoas da comunidade, ou 

seja, acabou se transformando numa propaganda ao vivo para aqueles que procuravam uma 

escola diferente para os filhos.  

Apesar da importância do aspecto inovador desse projeto que “desnaturaliza o 

ensino” (PIMENTA, 1997: 64), já que era a primeira vez que uma escola da cidade ousava 

cruzar os seus muros para realizar uma atividade pedagógica e curricular em contextos sociais 

mais amplos, fora do controle da convenção dos horários consecutivos e predeterminados e do 

espaço fixo da sala de aula, devemos ressaltar como ponto negativo o seu viés competitivo, 

muito vinculado à condição individual dos alunos e às correntes pedagógicas democráticas 

liberais.  

No entanto, como já salientamos anteriormente, isso não inviabiliza que o projeto 

pedagógico escolar seja tomado numa vertente progressista, porque, conforme ressalta Beane 

e Apple (2001), as comunidades de alunos das escolas democráticas podem ser marcadas pela 

ênfase na cooperação e na colaboração, e não na competição.    

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Primeira Gincana Cultural da EEPJIS, realizado na Praça Nossa Senhora Aparecida. 

Foto 2 – Jogral “José”, apresentado pelo Grutinha nas dependências do Uberlândia Clube.    

 (ARQUIVO DA EEPJIS). 

 

 

4.3.5. Um olhar sobre a gestão: administração identificada com o controle e a supervisão 

ou com a autonomia do trabalho docente? 

 

Nas diversas citações que até aqui destacamos dos entrevistados, verificamos a 

presença de referências positivas sobre o papel desempenhado por Miracy Gustin como 

diretora da escola, principalmente em relação às iniciativas nos âmbitos curriculares e extra -

curriculares. 

 Nesse sentido, precisamos desvelar nas suas ações de administração quais foram 

os avanços obtidos e que construíram a sua identidade gestora na comunidade, se foi 

centralizadora, de controle e supervisão ou colaborativa, participativa e de autonomia da 

atividade docente, posto que, como muito bem assinala Adelar Hengemühle (2004), o nosso 

caminhar pela gestão da escola é “fruto de processos entremeados de erros e acertos” 

(HENGEMÜHLE, 2004: 196).  

Segundo Vitor Henrique Paro (2006), preocupar-se com a gestão escolar significa 

observar antes de tudo o conceito de administração ou de gestão, no caso em tela tomados 

como sinônimos. Por isso, segundo o autor, não tem sentido a análise de um processo de 

gestão desvinculado dos meios, quer dizer, da utilização racional de recursos para a realização 

de fins determinados, ou seja, os de estabelecer parâmetros a respeito do tipo de educação 

escolar que privilegia a apropriação do saber às camadas trabalhadoras e às classes menos 

favorecidas, especialmente pelo conhecimento da realidade social contraditória em que 

vivem, das injustiças de que são objeto e das alternativas de superação da situação atual, para 

Formatados: Marcadores e
numeração
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que elas possam se afirmar como sujeitos históricos na luta política pela superação da atual 

organização econômica e social. 

Não temos dados para proceder à análise dos meios, do quantitativo e de como 

eram aplicados os recursos financeiros, apesar de acreditarmos que eles não eram abundantes 

pelo simples fato de que no sistema social excludente em que vivemos os recursos para a 

formação de pessoas que o contestem serão sempre contingenciados. 

 Como ressalta o autor anteriormente referenciado, isso acontece porque a partir 

da década de sessenta do século passado, com a “saída da escola pública dos grupos sociais 

que tinham maior poder de pressão, o Estado deixa de interessar-se pela qualidade do ensino 

básico” (PARO, 2006: 95). Por isso, acreditamos que Miracy Gustin tenha sofrido , como 

diretora da EEPJIS, as mesmas dificuldades com a falta de recursos financeiros que sua mãe, 

Maria Conceição, sofreu, principalmente as relativas à compra de material didático, 

equipamentos, contratação de recursos humanos e infraestrutura física inapropriada.  

 Entretanto, em relação aos fins educacionais, atividades concernentes a tudo o 

que diz respeito à apropriação do saber pelos alunos, incluindo-se aí a atividade ensino-

aprendizagem desenvolvida dentro e fora da sala de aula, basta-nos averiguar como ela 

coordenou na prática a construção do projeto pedagógico escolar, ou seja, como ela 

concretizou o projeto que havia concebido.  

Partindo do ponto de vista do processo ensino-aprendizagem, onde temos mais 

referências nas falas dos entrevistados, destacamos três aspectos: a forma de ensinar, o 

envolvimento da comunidade e as práticas políticas. 

Quanto ao primeiro ponto, verificamos que Miracy propiciava uma total 

autonomia para os professores desenvolverem com criatividade o seu trabalho em sala de 

aula.  

 
A gente tinha autonomia para fazer o trabalho. Tínhamos total liberdade para criar.  

(...)Veja! Eu não fui tolhida em nada naquela escola. Nada....nada! (VANDA 

MORAES). 

Então, tudo isso mais a liberdade que era dada pela direção para a gente criar 

dentro da sala de aula é que fazia diferença (MARIA BERNADETE).  

 

Entretanto, não fica claro nas falas se essa autonomia era em relação à 

metodologia de ensino que os professores utilizavam ou em virtude da orientação política e 

ideológica que apresentavam na administração das aulas.  

Apesar de a professora Vanda Moraes assinalar em uma de suas falas que havia a 

resistência de alguns professores na aplicação da metodologia - “acho que existia resistência 

da parte daqueles mais reacionários, né! Principalmente na área de educação física e 
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matemática. Mas eles ficavam um pouco acuados e não tinham voz, não” (VANDA 

MORAES) –, o termo „reacionário‟ que ela utiliza sugere que a resistência é de caráter mais 

ideológico do que metodológico.  

No entanto, em que pese à dúvida suscitada, o que importa destacarmos é que o 

que predominava de fato era a orientação passada por Miracy do uso daquilo que ela pregava 

como inovação, o método psicogenético e o escritório modelo.  

Na verdade, um avanço de gestão que ela conquistou, posto que era uma mudança 

difícil de ser empreendida na seara do cotidiano da escola pública, porque, conforme salienta 

Paro (2006), não há nesse espaço de formação “um conjunto de procedimentos 

conscientemente organizados e intencionalmente orientados para a realização de uma prática 

significativa de ensino” (PARO, 2006: 76). Ao contrário, continua o autor, o que prevalece 

em nossas escolas são procedimentos tradicionais alicerçados nas preleções e memorizações.  

A orientação que ela passava também prevalecia no campo político e ideológico, 

como ressaltado nas seguintes falas: 

 
Nós vivemos na época da ditadura militar, grande parte dela, mas podendo 

trabalhar na parte poética, na parte literária com ideias muito largas, muito livres 

(MARIA BERNADETE). 

Eu dizia na aula que o que estamos vivendo não está bom e precisa ser modificado 

para construirmos um mundo melhor e mais humano. Que eles poderiam ser 

pessoas de transformação, agentes de mudança, que era uma coisa que a Miracy 

falava muito. (...) Nós tivemos muitos alunos pobres que sobressaíram, que tiveram 

êxito na vida, porque tinham a vontade que a escola proporcionava  (VANDA 

MORAES). 

 

Essa naturalidade, essa vontade exposta dos professores e refletida nos alunos de 

seguir as orientações de Miracy deve-se, principalmente, ao alinhamento político e ideológico 

que a maioria deles tinha com ela e à admiração pelo seu trabalho comprometido com uma 

educação inovadora e de qualidade para os menos favorecidos socialmente. E mais, essa 

vontade e esse compromisso ideológico eram reforçados pela ação dos coordenadores, que 

exerciam a função muitas vezes em horários extras e sem nenhuma remuneração: 

 
Na verdade, na época da Miracy eu era coordenadora, mas não ganhava nada. A 

gente se reunia, discutia as ações, e cada um na sua área se reunia depois com os 

professores para orientar essas ações. (...) Chegava sábado! A gente ficava o 

sábado todo fazendo planejamento e falando dos alunos” (VANDA MORAES).  

Íamos até no sábado para fazer planejamento, e ninguém reclamava. Hoje você tem 

que pagar para alguém ir na escola no sábado, e olha aí, heim! Ele ainda vai 

contrariado (BEATRIZ CUNHA). 
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É o que Adelar Hengemühle (2004) denomina gestar pelo exemplo. O autor busca 

a referência numa pesquisa levada a cabo por Ron Glatter, na Inglaterra, e publicada numa 

obra organizada por Antônio Nóvoa, a qual afirma:  

 
Prefiro exercer influências sobre os meus colegas através de ações e não através de 

palavras; é preferível persuadi-los pelo exemplo. (...) Tentarei, na medida do 

possível, pôr eu próprio em prática o processo de inovação, para que daí se possam 

tirar algumas conclusões e para que os outros se sintam mais confiantes (GLATTER 

APUD HENGEMÜHLE, 2004: 189-190). 

 

Em relação ao envolvimento da comunidade com o projeto escolar e com suas 

inovações pedagógicas, parece que Miracy Gustin conseguiu, também, fazer a diferença.  

Tanto os professores quanto os alunos entrevistados relataram o compromisso 

com a escola e aceitação das mudanças que estavam sendo implementadas, chegando a deixar 

claro que elas propiciavam um ambiente de trabalho familiar, coletivo, de integração, de ajuda 

desinteressada e de amizade, que gerava o que Jaume Trilla (2006) concebe como máxima 

aspiração do educador e como suma finalidade da educação, a alegria e felicidade na escola.  

 
Quer dizer, a escola não tinha psicóloga, mas tinha uma Miracy, tinha pedagogas, 

coordenadoras e professores que resolviam esses problemas, porque queriam 

resolver, tinham esse compromisso naturalmente. Era um conjunto de pessoas que 

se cuidavam e um cuidava dos outros. Isso para mim, “cara”, é uma história de 

vida que não tem preço (VANDA MORAES). 

Os alunos não saíam da escola. Foi a única escola que eu trabalhei que eu tinha 

que mandar os alunos irem embora para casa, porque, senão, eles ficavam lá, 

atentando o dia inteiro. Eles tinham grandes motivações para gostar da escola , 

porque tinham uma amizade muito grande com os professores. Parece que a gente 

formava uma família (MARIA BERNADETE). 

Olha! O nosso grupo foi a primeira turma. Nós tínhamos um relacionamento muito 

bom, inclusive com a direção e com os professores. Realmente, nós tínhamos uma 

abertura muito grande com os professores, com a diretoria, com todo mundo, que 

facilitou muito nossa formação. Não tinha o distanciamento entre o professor e o 

aluno, nem a direção e o aluno. Mantinha-se o respeito entre aluno e professor, e 

aluno e diretoria, tá certo! (...) E essa integração, essa facilidade que a gente tinha 

em dialogar com os professores ajudava muito a gente (CARLOS  MIRO - EX-

ALUNO). 

A gente tinha um relacionamento tão bom que mais parecia assim....uma família. 

Dava prazer de sair de casa, sair do serviço à tarde, ir em casa tomar um banho e ir 

para a escola. (...) A diferença está aí no tratamento, que era muito humano. 

Tínhamos uma relação de respeito e amizade com os professores, tanto é que 

reuníamos com eles na sexta-feira para ir ao bar do Bené comer bauru, fazer 

balada, tocar violão – eu sempre gostei muito de violão, né! Às vezes, ia para casa 

de um tocar violão, juntava a turma para fazer serenata, e os professores juntos. 

Tudo com muito respeito e amizade. Não era um prazer só da minha turma, não! 

Tinha as outras turmas também que se juntavam a nós para bater papo, tocar 

violão, tomar uma batidazinha, uma cervejinha. Foram três anos de muita amizade, 

que fez parte da minha vida, tanto é que quando eu terminei lá foi uma tristeza 

danada, porque todo mundo se separou, né! Foi difícil, porque era uma extensão da 

casa da gente, fora de série (DEUSMAR DANTAS – EX-ALUNO). 
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Entendemos que o compromisso com a escola aqui relatado se confunde com o 

compromisso ideológico que alguns professores tinham com a gestão de Miracy Gustin. 

Como diz a nossa entrevistada Vanda Moraes, na fala abaixo, nós não “entregávamos os 

pontos”, o que nos sugere, como ressalta Adelar Hengemühle (2004), que os professores tinham 

um otimismo realista dos que não cansam, dos que “estão sempre em busca, pegam uma ideia 

aqui, outra ali, refletem sua prática, esforçam-se em mudar rotas que não estão bem” 

(HENGEMÜHLE, 2004: 166).  

Conforme nos ensina Peterson (2001), são nesses momentos que se ensina sobre relações 

humanas e, se entendemos que elas são importantes para nossas vidas, devemos parar todo o processo 

ensino-aprendizagem e enfrentar o problema. Na verdade, havia uma adesão que perpassava o 

exercício da docência para outras funções, como a de psicólogo e assistente social. Um pacto 

contra o fracasso, que permitia que as ações pedagógicas obtivessem êxito:  

 
Olha! Tinha um aluno tão custoso, e a gente falou que não ia mais chamar os pais 

dele para ir à escola, porque ele era muito bruto e metia o coro nos meninos, e a 

gente não queria que ninguém botasse a mão nele. Então esses alunos a gente 

engolia e tinha que dar conta deles, porque a família não dava conta. Agora é muito 

diferente. Eu acho que as coisas mudaram mesmo. Mas naquele tempo, tinha uma 

coisa diferente dos professores. Nós não entregávamos os pontos facilmente. Esse 

aluno, mesmo, ele achava que era o Hitler, ia com a suástica pendurada no 

pescoço. Ele tinha irmãos e todos tinham problemas, porque era de família mesmo. 

Era uma coisa muito louca, e ele era muito inteligente, uma pessoa sensível, uma 

pessoa gentil. Taí, esse menino estudava lá e se não fosse a escola hoje ele estaria 

na rua ou num manicômio por aí (VANDA MORAES). 

 

Temos ciência de que o trabalho docente, de uma forma geral, tem configurado os 

professores como profissionais que convivem com condições inteiramente desfavoráveis de 

trabalho, com ganhos insuficientes e formação acadêmica inadequada que lhes priva da 

apreensão de uma concepção de mundo ajustada com os fins da transformação social e 

universalização do saber, e que os professores da EEPJIS estavam sujeitos a essas mesmas 

condições. E se essas condições prevaleciam, eles deveriam agir com “comodismo, 

descompromisso com o trabalho, frustração profissional e apatia com relação aos interesses 

do educando” (PARO, 2006: 77), e não da forma comprometida, permeada por princípios 

administrativos pedagógicos alicerçados na eficiência, como foi constatado.  

Um último ponto a ser considerado é o referente às práticas políticas que 

permeavam o cotidiano escolar. Segundo Paro (2006), numa análise da gestão da escola 

pública é necessário que se verifique o grau de aparelhamento que ela possui, pois es te 

dificulta a busca efetiva de objetivos educativos comprometidos com os interesses das 

camadas trabalhadoras. Verificar de que forma esse aparelhamento se processava no cotidiano 
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da EEPJIS passa pela análise de dois pontos: a forma como as decisões eram tomadas e a 

avaliação da escola. 

Começando pelo derradeiro ponto, a avaliação escolar, podemos inferir que havia 

na gestão de Miracy Gustin um processo de avaliação de resultados, uma administração 

cuidadosa com o êxito do processo pedagógico, porquanto fazia cobranças para corrigir 

rumos, para adequar procedimentos, para fazer as coisas funcionarem, como ressaltado nas 

seguintes falas: 

  
a gente era dona do pedaço, mas tinha que dar um retorno eficiente disso aí em 

termos de disciplina, de aceitação, de aproveitamento desses alunos. Sabe! Isso 

tudo era muito bem avaliado (VANDA MORAES). 

Era iniciativa da Miracy e que botava a gente para fazer, para trabalhar e era 

estudo em grupo conduzido, não era para aliviar o trabalho do professor, para o 

professor ficar de moleza e os alunos não fazer nada. Tudo era muito bem discutido 

e avaliado. (...) Veja, não dá para imaginar coisa diferente, porque a fanfarra era 

boa, o grêmio esportivo era bom, o laboratório era bom. E era de sala de caixotes, 

as paredes eram de tábuas, mas com toda a precariedade os alunos faziam 

realmente experiências. Não era um trabalho pró-forma, tinha um valor em si, 

apesar da situação adversa. Eu mesma estudei numa escola que tinha um 

laboratório lindíssimo, mas ele era só para ser visto, porque não era usado. É essa 

a diferença (MARIA BERNADETE). 

 

E esse processo de avaliação, conforme assinala Paro (2006), não existe na escola 

pública, exatamente para garantir que ela jamais atinja os objetivos proclamados.  

Quanto ao primeiro ponto, as tomadas de decisão, incluímos todos os setores que 

compõem a escola, principalmente seus usuários e os mecanismos institucionais que os 

incentivam, tais como os sugeridos pelo autor acima: processo eletivo para escolha de 

dirigentes, conselhos escolares, grêmio estudantil e associação de pais e mestres, entre outros.  

Em relação aos itens citados, para verificar como eles eram tratados na gestão de 

Miracy Gustin precisamos fazer algumas considerações. A primeira é quanto à escolha de 

dirigentes. Sabemos que na época sequer se cogitava eleição direta para diretores escolares. 

Entretanto, no momento em que ela deixou a direção da escola, verificamos indícios de 

participação da comunidade na escolha de sua sucessora, assunto que abordaremos logo a 

seguir. A segunda é quanto aos conselhos escolares e associação de pais e mestres.  

Não encontramos nenhuma referência oral ou documental sobre a existência deles 

na época, o que não quer dizer que eles não existiam, demandando para isso novas pesquisas. 

Por último, o grêmio estudantil que foi criado e que na sua primeira gestão já propiciou 

trabalhos colaborativos em benefício da instituição, como relatado pelo ex-aluno Carlos Miro:  

 
Na época, nós fomos da primeira turma do José Inácio de Souza e também o 

primeiro presidente do Grêmio Estudantil Homero Santos. A primeira fanfarra que 

nós conseguimos para o desfile de 7 de setembro foi na minha gestão no grêmio 
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estudantil. (...) Tinha apoio para o grêmio, tá certo! A escola dava um apoio total e 

nós dávamos um apoio à escola também no que ela precisava também, tá certo! 

Então, nossa participação em desfile e em outras atividades, a escola sempre 

apoiava (CARLOS MIRO – EX-ALUNO). 

  

Para concluir, tendo como referência as observações elencadas, salientamos que o 

gestor escolar é a peça chave para o sucesso de qualquer escola. Podemos, inclusive, inferir 

que a escola tem a cara do seu diretor, pois a marca de sua administração fica evidenciada em 

todos os setores do espaço escolar. Segundo Maria Aparecida Zero (2006), isso acontece , 

porque em nossas escolas,  

 
o papel dos profissionais que nelas trabalham, especialmente o do diretor, passa a 

ser decisivo para a construção das singularidades que as caracterizarão. Entretanto, 

mais adequado do que perceber que a escola „tem a cara do diretor‟ é observá -la 

como uma instituição de identidade coletiva (ZERO, 2006: 264). 

 

No caso da EEPJIS, a gestão de Miracy Gustin se ajusta a essa percepção porque, 

apesar da concepção de o projeto pedagógico ter sido implantado de forma autocrática – “a 

gente seguia o que a Miracy nos ensinava” (VANDA MORAES) -, ela criou condições 

adequadas para um trabalho colaborativo, onde o respeito e a confiança eram regras, onde ela 

propiciava que os resultados fossem avaliados e revistos na busca do alcance dos objetivos 

que ela havia estabelecido.  

Destarte, essas condições foram criadas, porque ela atuou em conjunto com 

coordenadores e estes com os professores – “a Miracy botou a Ana Costa e a Lúcia Helena 

para estudá-lo (o método psicogenético) muito bem, e elas davam aula para todo mundo 

implementar” (BEATRIZ CUNHA).  

Essa iniciativa orientou os professores pedagogicamente sem, contudo, 

desrespeitá-los quanto às diferenças de pensamento, incentivou-os à inovação, enfim 

desenvolveu um ambiente de trabalho prazeroso, avançado para a época e por isso propício à 

aprendizagem dos alunos, como muito bem relatado pela ex-aluna Darci Alves de Souza: “Eu 

tenho boas lembranças e acho que a escola tinha um diferencial grande, sim! Era realmente 

avançada para a época” (DARCI ALVES – EX-ALUNA). 

Nesse sentido, entendemos que sua gestão privilegiou a autonomia pedagógica 

dos professores em detrimento do controle e da supervisão do seu trabalho, como 

frequentemente ocorre no espaço escolar. 
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4.4. A continuidade da proposta implantada: a manutenção de uma tradição familiar em 

educação 

 

No ano de 1969, João Pedro Gustin aumenta o seu cacife político na cidade 

elegendo-se deputado estadual pela ARENA, partido do governo. Então, Miracy Gustin, em 

virtude de sua mudança para a capital, tem de deixar a direção da escola. 

 Para manter a tradição educacional da família, ela transfere temporariamente a 

direção para a professora Ivone Melgaço Marques, sua tia, que já era a vice-diretora.  

Questionada sobre sua posição em relação à escolha ter recaído sobre alguém de 

sua família, Miracy responde categoricamente que sua família era legitimada na cidade como 

família de educadores. “Todos eram concursados, passavam sempre em primeiro lugar nos 

concursos e, portanto, estavam legalmente habilitados para o exercício da função docente ou 

administrativa na escola” (MIRACY GUSTIN). 

 O pesquisador José Pereira dos Santos (2008) corrobora com a afirmação de 

Miracy Gustin, quando em sua dissertação de mestrado sobre a criação da EEPJIS afirma que, 

apesar de a escola ter sido criada por João Pedro Gustin para servir funcionalmente à sua 

família –“talvez esteja explicado o exímio empenho do [então] vereador [presidente da 

Câmara Municipal no ano de 1966] em fixar esse Colégio Comercial Oficial em Uberlândia” 

(SANTOS, 2008: 115) -, beneficiou a sociedade de forma geral por quase três décadas, tendo 

atingido “grande alcance e favorecimento social” (IBDEM, 2008: 115).  

Já no desempenho de suas funções, a professora Ivone abdica de sua pretensão ao 

cargo – “eu não queria ser diretora, não me sentia preparada” (IVONE MELGAÇO) – e 

propõe, então, uma consulta aos professores para que eles decidissem democraticamente 

quem devia ser o diretor. “Como a Ivone não queria, a Normy  passou a ser a candidata 

natural, porque ela era muito política, discutia muito, conversava muito e era da família. Era 

uma pessoa que todo mundo confiava, confiava na capacidade dela” (BEATRIZ CUNHA). É 

feita uma reunião, e os professores indicam Normy Barbosa. “Foi uma espécie de assembléia, 

onde todos votaram por aclamação” (IVONE MELGAÇO).  

O pesquisador de história não pode remeter suas concepções de presente para o 

passado, isto é, transferir de forma descuidada para o passado expressões modernas, 

contextualmente determinadas, e a prática da história das ideias de tratá-las como constantes, 

articuladas em figuras históricas diferentes, mas, elas mesmas fundamentalmente imutáveis 

(THOMPSON, 2002). Entendemos que, naquele tempo, a concepção de escolha democrática 

era por aclamação, diferentemente do sufrágio universal atual. Afinal de contas, vivia-se um 

estado de exceção que rechaçava qualquer liberdade de escolha.  
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Daí, podemos concluir, com a ajuda dos relatos dos entrevistados, que para os 

parâmetros da época a escolha de Normy Barbosa foi democrática.  

Para reforçar nosso pressuposto, destacamos o relato da própria Normy Barbosa:  

 
O governador Rondon Pacheco não queria nomear-me porque na época ele sofria 

oposição na Assembleia do deputado João Pedro Gustin. Só o fez porque ficou 

sabendo que eu tinha sido escolhida pela comunidade à qual , inclusive, seu irmão 

fazia parte (NORMY BARBOSA). 

  

De forma que pode ter sido a primeira eleição de diretor do Estado de Minas 

Gerais ou uma das primeiras do País, já que, conforme assinala Romão e Padilha (2004b), o 

processo de escolha democrática de dirigentes escolares teve seu início na década de 60 , 

quando, em 1966, os colégios estaduais do Estado do Rio Grande do Sul realizaram votação 

para diretores de escola com base em listas tríplices (ROMÃO; PADILHA, 2004b: 93).  

O esclarecimento da questão demandaria uma maior investigação. O certo é que o 

governador acabou nomeando para o cargo a professora Normy Barbosa, irmã de Tia Lia, 

mantendo na escola uma tradição educacional e o estigma de escola familiar. 
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

 

 

 

 HISTÓRIA DA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ INÁCIO DE SOUSA NAS 

DÉCADAS DE 70 E 80: DA CONSOLIDAÇÃO À DERROCADA DO PROJETO 

 

 

 

Neste capítulo, abordaremos o período de consolidação da identidade da Escola 

Estadual Professor José Inácio de Sousa, que ocorreu entre os primórdios da década de 70, 

com o início da era Normy Barbosa, e se estendeu até o final da década de 80, com sua 

demissão do cargo de diretora da escola e a eleição e posse da nova diretora Neuza Arantes.  

Nesse sentido, dividimos o capítulo em duas subunidades: na primeira, abordamos 

as continuidades e rupturas com o projeto pedagógico concebido na era Miracy Gustin, 

verificando, entre outros, aspectos referentes à formação da equipe de trabalho, à gestão 

escolar, à recontextualização da proposta pedagógica e à formação profissional, tendo como 

perspectiva verificar se o projeto se converteu numa vertente progressista de educação; na 

segunda, encerramos o capítulo descrevendo o processo de derrocada do projeto iniciado na 

década de 60 com a demissão da então diretora Normy Barbosa, como foi a reação da 

comunidade a essa demissão e se essa reação foi reflexo de uma educação crítica e por isso 

contra-hegemônica.  

 

5.1. Continuidades e rupturas de um projeto inovador: a era Normy Barbosa 

 

A professora Normy Barbosa formou-se em magistério no Colégio Brasil Central 

e foi para Belo Horizonte cursar Educação Física. Diplomou-se pela UFMG em 1954. De 

volta a Uberlândia, assume a cadeira de Educação Física no Grupo Escolar Bom Jesus e 

depois é transferida para a Escola Estadual Américo Renné Gianetti, uma escola que havia 

sido criada como modelo para o ensino profissionalizante.  

Essa condição lhe oportuniza fazer o curso de Artes Industriais, primeira etapa no 

Rio de Janeiro, durante um ano, e depois mais um ano em Belo Horizonte. Ao terminar, 

assume as cadeiras profissionalizantes de marcenaria, serralheria, encadernação e artes 

gráficas da Escola Américo Renné Gianetti.  
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Quando a EEPJIS começa suas atividades, a pedido da irmã Lia, ela assume parte 

de sua carga horária disponível na escola, como professora de artes industriais, passando a ter 

jornada de trabalho nas duas escolas. Logo em seguida, o Estado promove concurso público 

para provimento do cargo de professor de Artes Industriais. Ela é aprovada em primeiro lugar 

e escolhe a EEPJIS para se efetivar.  

Toma posse como diretora em 1970, com o discurso de dar continuidade ao 

trabalho de inovação pedagógica iniciado nas gestões anteriores. 

Sem perder de vista as questões pedagógicas, ela se vê de súbito pressionada pelas 

questões administrativas, principalmente as relativas à precariedade do espaço físico para 

suprir a demanda crescente de vagas. Não havia na escola, por exemplo, um lugar específico 

para as aulas de educação física, que tinham que ser ministradas nas dependências do Clube 

do Napoleão Carneiro, que viria a se transformar na Faculdade de Educação Física da 

Universidade Federal de Uberlândia. Esse clube ficava a uma distância de mais ou menos 800 

metros, para ser mais preciso, cinco quarteirões.  

Sobre o assunto, assim se pronuncia a professora Maria Bernadete: “Eu lembro 

quando os alunos iam para a educação física no Napoleão. Era longe, umas cinco quadras, e 

eles iam todos felizes. Eu acho que os alunos gostavam muito de estudar lá porque a gente 

improvisava, mas as coisas saíam, e isso é que era bom” (MARIA BERNADETE).  

Esse fator da improvisação destacado pela professora causava o inconveniente de 

a escola ter que organizar o horário das aulas sempre geminadas, colocá-las geralmente nos 

últimos horários, para que os professores tivessem tempo suficiente para levar e trazer de 

volta os alunos. Na verdade, aproveitava-se efetivamente apenas um dos horários, se bem que 

a caminhada acabava sendo um complemento aos exercícios.  

No intuito de melhorar as condições de infraestrutura da escola, Normy Barbosa 

começa a reivindicar a construção de um novo prédio. Sabia que a construção demandava 

tempo e vontade política. Mas o bairro vai crescendo, a clientela vai aumentando muito e a 

escola fica cada vez mais requisitada. Aí, a improvisação por meio da ampliação dos 

“caixotes” torna-se insuportável, não há mais espaço disponível para crescimento.  

A alternativa era a construção de um novo prédio, mesmo que fosse provisório. A 

solução parcial  veio com a criação do anexo “Inacinho”. O prédio do Inacinho ficava a quatro 

quadras de distância e comportava apenas as séries iniciais do ginasial.  
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                   Atividade pedagógica – júri simulado - realizada no pátio do prédio do Inacinho. 

                                                                 (Arquivo EEPJIS) 

 

 

Uma coisa é certa: ninguém gostava de estudar nem de trabalhar numa escola que 

era estigmatizada como um apêndice piorado dos “caixotes”. 

 
Na verdade, conseguimos a ampliação porque na época participávamos de um 

conselho de diretores articulado pela Delegacia de Ensino. O professor Fenelon, 

que era o delegado, sempre nos convidava para reunião quando precisava tomar 

alguma decisão mais séria sobre os rumos da educação em Uberlândia. Foi através 

dessas reuniões que conseguimos sensibiliza-lo da necessidade de ampliação da 

escola e a sua autorização para a criação do Inacinho (NORMY BARBOSA). 

 

A sua participação nesse conselho de diretores não oficial se devia ao fato de ela, 

por ser grande estudiosa da Lei 5692, receber convite dos prefeitos e, por indicação do próprio 

delegado de ensino José Maria Fenelon dos Anjos, trabalhar nas cidades da região com os 

professores e diretores, orientando-os sobre a melhor forma de interpretar a referida lei, 

principalmente nos requisitos vinculados à profissionalização compulsória.  

Esses compromissos acabaram lhe oportunizando condições de ficar conhecida e 

ter seu trabalho reconhecido na região. O fruto dele veio mais tarde, com a criação do 

Conselho de Diretores das Escolas Estaduais da Região do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, da qual foi uma das criadoras e membro da primeira diretoria. 

A luta pela construção do prédio da escola continuava a todo vapor. Conforme 

relato oral anotado por escrito, obtido informalmente por meio de conversas empreendidas 
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com o ex-governador Rondon Pacheco, ele nos lembrou que a prefeitura adquiriu do senhor 

Valter Tamerão o terreno de 2500 m
2
 no alto da Av. Floriano Peixoto, onde estava surgindo o 

então Bairro Brasil, para a construção da Escola – “naquela época do meu governo, as 

prefeituras que queriam construir escolas estaduais tinham que doar o terreno”  (RONDON 

PACHECO).  

Quando o prédio já se encontrava em fase de acabamento, o professor Fenelon, 

ainda delegado de ensino da cidade, implanta a notícia de que ele seria cedido para a 

instalação de uma outra escola que era pleiteada pelos moradores do novo bairro. Sem 

titubear, Normy Barbosa liga para o secretário de Educação do Estado cobrando-lhe um 

posicionamento.  

Sentindo que havia por parte dele um certo esquivamento, ela se justifica no 

embate e simplesmente oficializa-lhe que estava de mudança para o novo prédio, recebendo 

finalmente o seu apoio. Reúne a comunidade para comunicar o que estava acontecendo e, com 

seu aval, resolve fazer a mudança imediatamente. Diz ela: 

 
Optamos por ocupar o prédio, pois sabíamos que, quando lá dentro, dificilmente 

nos tirariam. Foi uma verdadeira correria. O bom é que, depois do ocorrido, o 

próprio secretário nos apoiou (NORMY BARBOSA). 

 

 A professora Maria Bernadete relata com detalhes esse momento de tensão 

vivido na comunidade pela conquista do prédio escolar e apresenta algumas evidências sobre 

outras categorias que pretendemos analisar. Apesar de a fala ser extensa, por conter muitos 

dados importantes será compilada na sua integridade: 

 
A segunda vez que o DOPS esteve na minha casa foi na inauguração do Zé Inácio, o 

prédio novo. Isso eu faço questão de contar. Primeiro: A Normy  descobriu que 

havia um terreno na Avenida Floriano Peixoto que estava ocupado por pessoas que 

não eram os verdadeiros donos. Estava invadido. O Luís Antônio Rocha e Silva, que 

era o engenheiro da prefeitura, ajudou a Normy a tirar os invasores do terreno. 

Nós, então, começamos a usar o terreno desde sua ocupação. Bom! Segundo: A 

gente, então, trabalhou para a construção do colégio no terreno. Veja bem! Os 

professores não ganhavam bem, como nunca ganharam. Então, nós tínhamos que ir 

a Belo Horizonte de ônibus comercial porque o dinheiro não dava para ir de 

ônibus-leito. Íamos de noite, chegávamos lá com a audiência marcada com o 

Rondon Pacheco, então governador do Estado e ele nos tratou com muito carinho – 

inclusive  deparamos com o José Bonifácio, que reivindicava recursos para a 

faculdade de Medicina de Barbacena – e eu tive a liberdade de falar para ele, 

brincando: Olha Sr. Governador, quem dá e toma fica corcunda. Porque o colégio 

já construído estava sendo direcionado para outro colégio que não tinha prédio 

através do delegado de ensino da época, o Fenelon. Então, você vê! Na época de 

ditadura, abre espaço para as “pequenas mesquinhez” porque não existe o estado 

de direito, né! Não existindo estado de direito, onde você vai pleitear? E eu falei 

sério com a Normy. Eu tinha o segundo grau na mão porque eu lecionava para 

todas as séries. Eu falei: _ Olha eu sempre fui contra greve de educação, mas eu 

insuflo a greve dos meninos se o colégio não for dado para nós. Veja, nós 
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estávamos trabalhando com a Normy  desde o início da doação do terreno. Aí o 

colégio prontinho para nós, nós divididos em colégio de caixa de caixotes e 

Inacinho que dificultava a gente dar aula, na hora que a gente ia ter um prédio 

decente, com espaço adequado para uma boa aula, com biblioteca, quadra! Até 

depois o Gustin conseguiu a cobertura e a iluminação da quadra para nós e etc. - aí 

ia dar para outro colégio se instalar! Era uma escola que funcionava no antigo 

Cristo Rei e tinha a força da igreja. Aí saiu para nós. O Rondon Pacheco foi muito 

coerente, foi firme, e o colégio realmente ficou para nós. Aí ia ter a inauguração. 

Esse dia, ele ia inaugurar uma série de obras aqui em Uberlândia, porque já estava 

no final de mandato dele. Aí a Normy  falou: _ Você vai falar. Aí eu disse:_ Normy! 

Eu vou contar a história do José Inácio e você sabe que eu não tenho o rabo preso 

com político, porque eu consegui tudo aqui por concurso. E ela insistiu. É você 

quem vai falar. E eu falei. Aí o Rondon, o Fenelon, o Renato de Freitas, a Normy e 

os nossos professores, todos ali, e eu falei, sem citar nomes, que no finalzinho da 

construção tinha ocorrido esse fato e que nós não tínhamos a certeza de que a 

escola seria nossa. Ressaltei no final a firmeza, o apoio que o governador nos tinha 

dado para a concretização daquele momento. Não deu outra. Aí, nós fomos lá para 

uma outra inauguração. Vimos a inauguração e, quando retornamos para casa, 

tinha um monte de moradores de fora, na rua, e o telefone tocando sem parar. 

Vieram ao nosso encontro e disseram: _ Olha! Os homens estiveram aí. Os homens 

eram os militares. E no telefone era a Normy falando, me avisando que eles iam 

para lá para pegar o meu discurso. Eu falei:_ Manda, pode vir, estava escrito 

mesmo! Eles vieram, e eu tremia tanto, porque era jovem, recém-casada. Eu disse: 

_ Espera! Eu só vou dar uma revisão porque está datilografado e não fui eu que 

datilografei. Aí meu marido falou: _ Bem! Você vai para a cadeia. Cadeia foi feita 

para gente, sou professora e se tiver que ir, eu vou. Aí entreguei o discurso para 

eles e fiquei no aguardo. A gente não sabia o que ia acontecer. Não me chamaram 

no quartel. Alguns professores já tinham ido lá. Acho que eles fizeram foi uma 

pressão psicológica sobre mim. Ligavam na minha casa pedindo dados, RG e se não 

fosse eu que atendesse eles não falavam nada. Eu acho que a gente tinha era muita 

coragem. (...) E eu não entendo, apesar desses poucos incidentes, porque nunca a 

escola foi incomodada. Eles nos respeitavam. Talvez eles menosprezavam a nossa 

capacidade de influência. Eles menosprezaram e dançaram, porque os meninos 

saíam de lá com a cabeça aberta, com uma mentalidade renovada. A dificuldade 

que nós temos na educação é de mudar a mentalidade de nossos alunos, porque 

pesa a tradição. A Elis Regina cantava que somos iguais aos nossos pais , 

ressaltando a tradição, ela pesa muito. Mas ali eu acho que houve uma ruptura com 

a tradição, aproveitando a coisa boa do antigo, mas inculcando nos alunos ideias 

novas para que eles pudessem ousar, fazer diferente do cenário político que a gente 

estava vivendo no momento (MARIA BERNADETE). 

 

Como dissemos, esse depoimento está repleto de informações sobre a identidade 

que estava sendo construída pela EEPJIS.  

Podemos apontar, pela ordem, algumas, como: a questão da profissão docente, 

que era considerada como missão porque os salários eram muito baixos; a influência ou 

apadrinhamento político existente na escola, representado na figura do deputado João Pedro 

Gustin; a confirmação de ter uma equipe docente recheada de professores de esquerda e 

contrários ao regime, por muitos deles já terem sido chamados no quartel e, finalmente, a 

resistência do projeto e da comunidade à ditadura instituída.  

 Ser a profissão docente tratada como missão por conta dos baixos salários dos 

professores não é para nós nenhuma novidade, posto que essa condição de aviltamento 

sempre grassou nas políticas públicas nacionais e, muitas vezes, contribuem com o fracasso 
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escolar. De acordo com Paro (2006), isso ocorre porque o magistério é considerado um 

sacerdócio, uma espécie de agradecimento pelo importante papel que os mestres têm na 

sociedade. E é esse papel social que lhes priva do poder de pressão sobre o Estado por 

melhores salários.  

Nesse sentido, Dimenstein (2004) destaca que, “no geral, o professor, 

principalmente de instituições públicas, é massacrado em salas superlotadas, com 

equipamentos defasados, em meio a alunos e famílias desmotivadas etc. Na prática, são 

heróis, cujo entusiasmo acaba sendo implacavelmente corroído” (DIMENSTEIN, 2004: 8).  

A influência do deputado João Pedro Gustin, como já apontamos, está na própria 

origem da escola. A professora Maria 

Bernadete afirma essa influência 

quando relata a sua ajuda na 

cobertura e iluminação da quadra de 

esportes.  

 

Entretanto, se ele foi um 

dos responsáveis pela sua criação, 

também foi pela sua decadência, 

exatamente por exercer essa 

influência política dentro da escola. 

Talvez, até tenha sido por isso que a 

escola „era respeitada, não era 

incomodada pelo regime de exceção‟, como ela mesma diz. A professora Terezinha Degani 

também assinala essa influência, mas ressalta não acreditar que ela de forma solitária pudesse 

impedir qualquer interferência do regime autoritário na escola: 

 
O bispo Dom Estevão ia lá falar da guerrilha do Araguaia, e ele falava tudo 

abertamente. Eu acho até que era para eles terem enfrentado mais o Zé Inácio. Eu 

acho que eles tinham um pouco de receio de incomodar lá. Talvez seja pela 

proximidade da Normy com o João Pedro Gustin, apesar de que eu não acredito 

que apenas um deputado regional pudesse impedir qualquer ação de repressão da 

ditadura (TEREZINHA DEGANI).  

 

A perspectiva dessa influência na escola, tomada como organização da 

infraestrutura social, reproduziu na comunidade escolar o campo de disputas políticas que era 

travado em âmbito estadual e regional levando à demissão de sua diretora. Este fato, que 

Nos extremos da foto: à esquerda, Normy Barbosa e 

à direita, Pedro Gustin. Assinatura com representantes do 

Governo do Estado de Minas Gerais, de convênio de 

cobertura e iluminação da quadra de esportes 

 (Arquivo EEPJIS). 
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trataremos avante, gerou uma reação da comunidade, que, acreditamos, nos dará subsídios 

para concluirmos se a EEPJIS teve ou não um projeto pedagógico contra-hegemônico.  

Quanto a ter uma equipe pedagógica onde a maioria dos professores tinha uma 

ideologia de esquerda, apenas confirma o que já tratamos anteriormente, na era Miracy 

Gustin.  Acreditamos, baseados nas circunstâncias políticas que estavam se consolidando, que 

na era Normy Barbosa a escolha dos coordenadores e professores teve outros critérios. E disso 

também trataremos posteriormente. 

Em relação ao projeto escolar favorecer uma resistência à ditadura, parece-nos 

oportuno aqui aprofundar o assunto, já que muitos professores entrevistados, que foram de 

uma, de outra ou de todas as eras pesquisadas, assinalaram a categoria. 

 Outrossim, apontar se um projeto escolar foi contra-hegemônico é desvelar até 

que ponto ele formou pessoas com capacidade de resistir à ideologia dominante. Nesse 

sentido, centrar nossa atenção na fala dos entrevistados sobre o assunto é  extremamente 

importante. Ressaltamos, entretanto, que a análise isolada dessa categoria não dá conta de 

responder na plenitude o nosso questionamento.  

A resistência é tratada por teorias que procuram explicar como determinados 

segmentos da sociedade, em momentos específicos, produzem comportamentos alternativos 

que procuram romper com a ordem vigente. A ordem vigente era uma ditadura militar 

instituída no sentido de garantir o modelo capitalista norte-americano baseado na 

estratificação de classes. Na nossa visão, romper com esse sistema autoritário naquele 

momento significava observar duas vertentes: a dos próprios inimigos do regime, que 

motivaram o golpe, os militantes da esquerda e a dos liberais-democratas, em favor das 

liberdades individuais e por isso contrários aos regimes de exceção.  

Na escola, essa vontade de se contrapor à ordem vigente fica muito bem 

estampada nesse trecho da fala da professora Maria Bernadete: “Se fala que não houve reação 

dos civis, mas houve, e a escola foi um exemplo disso. Em alguns lugares, mais do que em outros, 

houve reação. Na verdade, a sociedade brasileira não aceitou a ditadura, principalmente depois do 

AI-5. No Zé Inácio, essa resistência à ditadura era aberta (MARIA BERNADETE). 

A resistência é um comportamento humano que é motor da história, por ser 

responsável por grandes transformações e revoluções. Para entendê-la em sua natureza, 

precisamos considerá-la em toda a sua amplitude para perceber como ela era mediada e 

articulada pelos grupos de oposição no cotidiano escolar representado aqui, exclusivamente, 

pelos professores, coordenadores e gestores.  
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Nesse sentido, precisamos  nos lembrar que nas escolas, “por mais poderosos que 

os controlos político- administrativos possam ser, mesmo no contexto de uma administração 

burocrática centralizada, os actores educativos gozam sempre de uma certa margem de 

autonomia” (LIMA, 2008: 35). Por isso, os professores, particularmente, podem fazer um 

trabalho em surdina contra qualquer tipo de pressão, principalmente as de ordem político-

administrativas, contra sua aceitação. 

Acreditamos que na EEPJIS a resistência não era discutida teoricamente, mas 

estava implícita nas ações pedagógicas e nas relações entre as pessoas, que acabava gerando 

um clima de aprendizado político, conforme relata a professora Vanda Moraes: 

 
A gente mesmo não politizava muito as coisas não. Mas o trabalho que a gente fazia 

acabava politizando as pessoas, porque fazia os alunos questionarem, 

argumentarem, raciocinarem. Mas a gente discutir e enfrentar alguns alunos 

daquela época era complicado, porque tudo era muito fiscalizado, o exército 

vigiava o tempo todo. A barra mais pesada foi de 68 até 74, por aí! A gente não 

ficava preocupado se podia ensinar isso ou se não podia. Apenas ensinávamos da 

forma que planejávamos no sentido de incentivar a crítica dos alunos  (VANDA 

MORAES). 

 

Ressaltamos que esse aprendizado não era restrito à sala de aula e focado 

exclusivamente nos alunos. Era amplo no ambiente escolar, tanto é que muitos entrevistados 

ressaltaram que entraram na escola sem ter nenhuma base política, e na ação pedagógica, na 

convivência com os colegas, se conscientizaram politicamente.  

 

Eu sinto, assim, é uma coisa interessante, parece que a gente queria construir um 

mundo novo, tinha um ideal de construir um mundo novo, né! E parece que a gente 

achou um respaldo na escola. Quando estava tão difícil a gente conseguir ser civil 

fora da escola... eu, por exemplo! Eu fui aprender a ser cidadã mesmo no Zé Inácio. 

Tudo que eu sou como pessoa humana, como cidadã eu fui moldada ali. Eu fui mais 

educada lá do que eu eduquei, vamos dizer assim. Eu sei que, quando eu aposentei, 

falei isso para os meus alunos, eu senti que foi lá dentro que eu fui educada  

(TEREZINHA DEGANI). 

Eu era praticamente leiga nessas questões de política. Foi na convivência com a 

Normy e com todo mundo que fui formando uma concepção mais progressista  

(MARLENE TAVARES).  

Olha, eu vim de uma escola muito de “viseira”, né! Quando eu cheguei lá, eu fiquei 

até assustada porque em 79 tinha tido aquela greve forte. Foi a primeira greve forte 

no Estado, e eu estava ali assumindo minhas aulas naquele momento difícil. Eu 

acho que era uma escola bastante politizada para a época, sabe! As pessoas, os 

professores tinham liberdade de falar o que queriam. E quando eu cheguei, não 

estava acostumada com isso. Então eu fiquei muito assustada com o nível de 

coragem do pessoal. Foi lá que eu aprendi a fazer piquete, manifestação. E eu acho 

que isso chegava, refletia na sala de aula. Os alunos também eram politizados.  No 

início, eu me senti muito menos politizada do que eles (LÁZARA SANTANA).  

 

Essa ausência de uma base teórica ocorre porque, por ser dialética, muitas vezes 

não se faz entendida e é tratada superficialmente, tanto teoricamente como ideologicamente, 

pelas teorias de educação.  
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Por outro lado, conforme assinala Giroux (1986), se a comunidade escolar tivesse 

se apropriado bem da sua concepção ela lhes teria oferecido um novo suporte teórico para que 

eles compreendessem as formas complexas pelas quais os grupos subordinados experimentam 

o fracasso educacional, dirigindo a atenção para novas possibilidades de uma pedagogia 

crítica.  

Entretanto, como cuidado que nos cabe como pesquisador, devemos verificar , à 

mercê da ausência de uma base teórica dos professores, como o conceito foi interpretado 

pelos agentes educativos. Como nos alerta Henry Giroux (1986), 

 

o comportamento de oposição precisa ser analisado para se ver se ele constitui uma 

forma de resistência, o que significa descobrir seus interesses emancipatórios. Essa é 

uma questão de precisão teórica e de definição. Por outro lado, como questão de 

estratégia radical, todas (grifo do autor) as formas de comportamento de oposição, 

possam elas ser julgadas como formas de resistência ou não, necessitam ser 

examinadas quanto aos interesses utilizados como base para análise crítica e diálogo 

(GIROUX, 1986: 150). 

 

Pensando em termos mais amplos, entendo que havia uma intenção e um diálogo 

na comunidade, no sentido de resistir à ditadura militar, muito bem expresso nas falas das 

professoras Terezinha Degani e Maria Lucélia.  

 

Eu acho que a gente tinha medo dos militares, mas na escola parece que a gente 

conseguia, juntando todo mundo ali, resistir, né! (TEREZINHA DEGANI). 

Por eu ter sido uma militante que sofreu com a repressão, com  a perseguição e 

além da questão pedagógica , da inovação fosse essa busca de mudança, de 

transformação, era o fato da escola ter sido colocada como instrumento na busca 

da restauração das liberdades democráticas. Sabe! Eu creio que, assim, o fim da 

ditadura militar, a implantação da democracia, ela dependeu muito desses esforços 

que foram feitos, às vezes de forma isolada, às vezes de forma conjunta. Então, eu 

acredito que a postura de resistência da escola, nesse sentido, foi muito importante 

para nós aqui, em Uberlândia, sabe! No sentido de acabar de vez com a repressão 

e implantar a democracia não apenas a nível de governo, mas nas instituições, nas 

escolas (...) (MARIA LUCÉLIA). 

 

Entendemos, dessa forma, que a comunidade trabalhava pensando na 

emancipação em relação ao autoritarismo, na conscientização sobre as contradições sociais 

pelo enfrentamento da lógica da dominação imposta pelo modelo capitalista internacional 

hegemônico que inculcava nas pessoas a acomodação e o conformismo pela força.  

Esse nosso entendimento está estampado na seguinte fala da professora Maria 

Bernadete: 

 
Nós tivemos professores que exigiam liberdade...liberdade na época, veja só! E não 

tinham medo, sabe! A gente ia e criava sem medo. (...) Então você tem um espaço 

seu para trabalhar, e na escola esse espaço era exercido com total liberdade, não 

tinha nada escondido; qualquer um podia entrar na sala de aula, e a gente 
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continuava dando a aula do mesmo jeito. Não tinha coerção, não tinha medo. Eu 

acho que tudo isso era o contraste da situação vivida na época, quando a gente não 

podia nem encontrar três pessoas na esquina para conversar, porque já ia ser 

investigado ou botava a gente para dispersar. Era ditadura. Ali a gente colocava 

todo o nosso ideal, nossa brasilidade, nossa vontade desse Brasil ser honesto 

(MARIA BERNADETE). 

 

Corrobora também com o nosso entendimento a fala da professora Beatriz Cunha: 

 
A gente não ficava preocupado se podia ensinar isso ou se não podia. Apenas 

ensinávamos da forma que planejávamos no sentido de incentivar a crítica dos 

alunos. Eu me lembro de um fato que aconteceu com a Terezinha. Eles mandaram 

diminuir a carga horária de História para colocar OSPB e Moral e Cívica , e a 

escola não diminuiu. O pessoal da ditadura não gostava de História porque ela 

politizava. Aí a Terezinha reprovou uma aluna, e ela ,não sei como, sabia do fato. E 

como é que ela ficou sabendo, ninguém sabe. Acho que nem mesmo a Terezinha 

sabia. O certo é que ela teve que aprovar a aluna, porque a Normy não diminuiu a 

carga horária. E ela não diminuiu porque achava que ia ficar pouca  (BEATRIZ 

CUNHA). 

 

Aproveitando-se da citação acima e de outras anteriormente referenciadas, em 

termos mais específicos, ressaltamos a resistência na escola ao nível de gestão pelo 

enfrentamento às autoridades e a não-aceitação das normatizações legais e burocráticas 

oriundas da representação de controle do regime no Estado de Minas Gerais, a Delegacia 

Regional de Ensino.  

Esse órgão centralizava, por meio da fiscalização, o cumprimento rigoroso do 

número de aulas, os conteúdos curriculares e o trabalho realizado pelos professores. Aliás, 

como muito bem ressalta Licínio Lima (2008), no sistema de ensino esse tipo de órgão 

vinculado ao sistema central existe para “centralizar, uniformizar e controlar, e só 

centralizando poderá manter sua organização” (LIMA, 2008: 39).  

Como na escola os cursos noturnos não ocupavam a carga horária prevista – que 

teoricamente era a mesma do diurno - por falta de disponibilidade de tempo, esse excedente, 

tomado pelo autor como elementos constituintes de um universo que não é oficial e “muitas 

vezes constituído à margem de leis e de regulamentos que o modelo burocrático não 

contempla” (IBDEM, 2008: 28), era distribuído nos cursos diurnos, burlando as regras de 

controle da Delegacia de Ensino.  

 
A Normy era doida, né! Ela aumentava disciplinas, e a delegacia de ensino não 

queria aceitar. Ela fazia uns arranjos, punha bibliotecária, punha professor 

importante onde ela achava que tinha que pôr e depois ela dava um jeito lá na 

delegacia de ensino. Então, ela enriquecia o currículo, ela conseguia dar uma 

melhorada nas coisas que ela achava que era imprescindível em benefício dos 

alunos e da escola  (BEATRIZ CUNHA). 

No tempo da Normy, era assim: ela falava para os coordenadores, não interessa o 

tempo que vocês estão trabalhando, eu quero saber de resultado. Ela falava: __ Se 

for para o bem do aluno, se não prejudicar a escola, eu faço qualquer coisa. Se for 
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preciso fazer alguma coisa diferente do que a Superintendência manda, se eu achar 

que posso legalmente eu faço. E isso não se repetiu com as outras diretoras porque 

elas tinham medo. Na época da Normy, ela era corajosa e ia atrás da inovação da 

escola (LÁZARA SANTANA). 

 

Assim, para esse caso específico, encontramos a justificativa do comportamento 

de resistir da diretora nos ensinamentos de David Beetham, quando citado por Lima (2008) 

quando este assinala que, “se o poder característico dos superiores é para tomar iniciativas, o 

poder dos subordinados pode ser usado para modificar, atrasar ou obstruir essas iniciativas. 

Esses arranjos propiciavam aos alunos do turno diurno um aumento do número de 

aulas, bem como a recomposição dos conteúdos curriculares não administrados nos anos 

anteriores. Isso era feito principalmente nas aulas práticas nos laboratórios de Física, Química 

e Biologia no período vespertino.  

 
A Normy era uma pessoa audaciosa, inteligente, porque o noturno tinha aula 

prática e teórica, né! E o diurno também. Só que no noturno não cabiam mais aulas 

porque eles começavam às 6 e aos sábados tinha aula porque sobrava da carga 

horária. O que é que ela fez? Pegou essa carga horária que sobrava e colocou de 

dia. Aí os meninos passaram a ter uma carga horária esplendorosa. Então, as aulas 

de Física, Química e Biologia a mais a gente dava a tarde nos laboratórios, aulas 

práticas que funcionavam. Dividíamos as turmas e trabalhávamos muito bem com 

poucos alunos. Então, ela era audaciosa. Aí veio o Estado e quis cortar as aulas 

achando que ela estava fazendo alguma coisa desonesta. Ela não estava fazendo 

nada desonesto, estava só aproveitando a sobra de aulas dos alunos do noturno e 

colocando para os do diurno. E no noturno, ela ainda aproveitava porque os alunos 

iam no sábado para assistir aula. A gente ia no sábado à tarde. Começava às 2 

horas as aulas do sábado do noturno para completar a carga horária   (NORA 

SALOMÃO – GRUPO FOCAL). 

 

Em que pese a não ser essa a prioridade da escola, a complementação acabava 

favorecendo os alunos na competição pelo prosseguimento de estudos no ensino superior. Por 

isso, muitos deles eram aprovados diretamente no vestibular.  

 
Outra coisa muito interessante no Zé Inácio era que quase todos os alunos do 

diurno passavam no vestibular. Aquela turma da Maria Roma, do Josué, todos 

passaram, todos! Inclusive tinha uma menina que passou, mas ela tinha tomado 

bomba lá, em Português, com aquele menino, o Eduardo. Aí a Normy chegou para 

ele e pediu para ele dar uma nova oportunidade para ela. Eu lembro que fizemos 

até uma galinhada de comemoração para eles. O interessante é que ninguém 

deixava de participar dos projetos pedagógicos por conta de preparar para o 

vestibular, não tinha aquela ideia impregnada. Tanto é que a fama de escola boa 

para o vestibular era o Messias, e não o Zé Inácio (ANA CUNHA – GRUPO 

FOCAL). 

 

Esse esforço de resistência empreendido pela escola, pelos benefícios que trazia 

aos alunos, não passou por eles despercebido, como relatado pelas ex-alunas Maria Aparecida 

Guerra Lages e Nilce Alves Carvalho: 
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Na época, nós tínhamos até o sexto horário e tínhamos aulas à tarde. Além das 

aulas comuns, individuais, nós tínhamos aula de laboratório de física, química e 

biologia à tarde e também fazíamos atividades de educação física. Então, no meu 

modo de ver a escola tinha uma infraestrutura pedagógica que eu não sei se era 

regulamentada porque além das seis aulas diárias, eu acredito que aquelas aulas da 

tarde eram projeto da escola e não eram regulamentadas, né! Então, assim, a gente 

teve uma formação muito sólida a meu ver. Saindo de lá, eu fiz cursinho seis meses; 

só e passei no vestibular. Quer dizer, a escola me deu uma base boa para ingressar 

no ensino superior (MARIA APARECIDA EX-ALUNA). 

Uma coisa que eu tenho a ressaltar da escola e que eu havia falado  inicialmente 

era o orgulho de estudar no Zé Inácio. O que aconteceu. A direção e os professores 

da escola se empenhavam tanto com o estudo do final do colegial para aqueles 

alunos que iam prestar o vestibular – de primeira mão todos iam – e quando nós 

estávamos cursando o segundo colegial, a nossa aula era no período da manhã, nós 

tínhamos seis horários de segunda a sexta. E aí, como havia ficado matéria 

pendente do primeiro colegial, a direção da escola nos sugeriu ter aula no período 

da tarde e aos sábados para repor a matéria não vista. E assim foi feito. Quando foi 

no terceiro colegial, a mesma coisa. E tudo isso valia ponto. Não era só ir para a 

escola bater papo e ficar lá marcando  presença só, não. Tudo isso tinha avaliação. 

A matéria do ano que a gente cursava tinha um peso de setenta por cento da nota, e 

as matéria dos anos anteriores os trinta por cento restantes. Falo isso para resumir 

o quê? A minha sala era uma sala pequena porque, como o curso era diurno, só 

estudava os que não precisavam trabalhar, e a maioria dos colegas não tinham esse 

privilégio. Então, como a minha sala foi diminuindo, diminuindo, porque os alunos 

passavam para o turno da noite, quando chegaram no vestibular,  mais ou menos 22 

alunos, sendo que cinco de nós não fizemos. Dos 17 que fizeram, treze passaram 

direto no vestibular da UFU, sem fazer cursinho. O cursinho que nós fizemos foi na 

escola, pela intuição da direção e dos professores. Isso para mim, sendo uma das 

que não fizeram a prova do vestibular, foi muito gratificante. Eu fiquei muito feliz 

de saber que a minha turma, de uma escola pública, da periferia da cidade, era uma 

turma muito bem preparada. E daqueles que adentraram a universidade, hoje, os 

que eu tenho contato, são pessoas muito bem-sucedidas, pessoas que continuaram 

seus estudos e estão muito bem, mito felizes na vida profissional (NILCE ALVES - 

EX-ALUNA). 

 

Portanto, se a resistência que havia na escola era percebida pelos alunos como 

uma atitude política de luta e constestação que agia em seu benefício, ela pode ser tomada na 

análise como um princípio pedagógico, e como tal reforçará o papel institucional de busca de 

uma formação integral.  

Assim, entendemos que o contexto educacional da EEPJIS estava repleto de ações 

contestatórias, que propiciavam relações contraditórias e produziam resistência. Segundo 

Giroux (1986), atitudes de resistência são centrais para a construção de diferentes conjuntos 

de experiências vivenciadas, experiências nas quais professores e alunos podem compartilhar 

em nome do avanço das forças progressistas.  

É por isso que entendemos que na escola a resistência também ficou evidenciada 

no comportamento dos estudantes, porque eles demonstraram não estar alheios às atividades 

desenvolvidas em seu favor. E a explicação para esse comportamento pode ser, conforme nos 

alerta Adorno (1996), devido a uma educação que não evoluiu para a adaptação dos 

indivíduos e por isso aumentou-lhes a capacidade de resistir.  
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Então, para contrapor a ordem dominante precisamos compreender que a 

resistência compõe o currículo e precisa ser tomada na escola como valor a ser questionado, 

analisado e administrado pelos movimentos pedagógicos e que será tratado a seguir.  

Efetivada a ocupação das novas instalações, o prédio é terminado e inaugurado 

pelo governador do Estado Rondon Pacheco e pelo prefeito municipal, pela segunda vez, 

Renato de Freitas, no ano de 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Foto 1 (da esquerda para a direita) – Governador  Rondon Pacheco e prefeito Renato  de  Freitas  

descerrando a placa de inauguração 

Foto 2 (da esquerda para a direita) – Governador Rondon Pacheco, prefeito Renato de  Freitas  e, ao centro, 

a professora Normy Barbosa discursando no momento da entrega definitiva do prédio da EEPJIS.  

Foto 3 (da esquerda para a direita) -  Professora Normy Barbosa, prefeito Renato de Freitas, governador Rondon 

Pacheco e delegado de ensino José Maria Fenelon na inauguração do prédio da EEPJIS em 1973. 

Foto 4 – Governador Rondon Pacheco acenando para a comunidade presente no momento do descerramento do 

placa de inauguração. 
(ARQUIVO DA EEPJIS) 

 

 

5.1.1. A configuração da gestão escolar: avanço ou retrocesso? 

 

Cumpre-nos aqui, baseados nas citações das professoras Terezinha Degani, Maria 

Lucélia, Beatriz Cunha, Lázara Santana e Nora Salomão referentes à resistência ou audácia da 



210 

 

Normy contra atos das autoridades constituídas e da Delegacia de Ensino apresentadas acima, 

assinalar a importância do papel da gestão num projeto pedagógico escolar.  

Como já dissemos anteriormente, na análise da gestão Miracy Gustin o diretor da 

escola é muito importante para o sucesso de qualquer empreendimento educativo. Aqui na 

gestão Normy Barbosa parece não ser diferente, pois, apesar de anotarmos diferenças 

significativas entre as duas gestões, esse aspecto foi ressaltado também por todos os 

entrevistados da época.  

Partimos da análise das diferenças, ressaltando a principal delas, que é a 

formação, tanto ideológica quanto profissional. Miracy Gustin era advogada, mas, por ter sido 

militante do partido comunista e envolvida com uma práxis revolucionária, tinha uma 

formação política e ideológica mais aprimorada do que Normy Barbosa. 

 Nesse sentido, suas ações de gestão, como, por exemplo, a adoção da concepção 

pedagógica e a escolha da equipe, eram mais direcionadas para os fins da educação, quer 

dizer, ela se preocupava mais com sua dimensão político-social e, por isso, as intervenções 

eram mais ideológicas do que técnicas.  

Por sua vez, Normy Barbosa, apesar de ter herdado da família uma formação 

política de esquerda como Miracy Gustin, nunca foi militante e, por ser pedagoga por 

formação, tinha um compromisso mais acentuado com a parte técnico-pedagógica, com os 

meios da educação, ou seja, com seus objetivos instrucionais, seleção do conteúdo, estratégias 

de ensino e de avaliação, isto é, a organização pedagógica da instituição. Tanto é que ela 

sempre estava atenta para as renovações pedagógicas, participava de congressos e cursos, 

preocupava-se em trazer novidades metodológicas para a escola para que os professores 

pudessem inovar suas práticas pedagógicas.  

Isso aparece de forma muito clara nas seguintes falas: 

 
Ao mesmo tempo que a Normy era aquela leoa, ela era uma “mãezona” de todos, 

também. A vida da Normy era o Zé Inácio e parece que ela estava em constante 

gestação ali, porque todo ano ela trazia uma novidade, principalmente quando ela 

ia nas reuniões da SBPC. Então, qualquer novidade que ela trazia já era na 

expectativa do filho que vai nascer ser mais bonito, ser mais saudável, por causa 

daquele ingrediente que todo ano ela trazia (MARLENE GOIABEIRA). 

E ela vivia indo para congressos e incentivava-nos a participar. (...) Eu me lembro 

que ela chegava dos congressos, trocava ideias por ali e marcava uma reunião e a 

gente já comentava: o que ela vai inventar agora? (ANA OLIVEIRA-GRUPO 

FOCAL). 

A gente olhava nos livros, pesquisava, trocava ideias no grupo. Eu acho, assim: o 

segredo do funcionamento era a presença da Normy, porque ela não era uma 

pessoa omissa, ela era participativa e cobrava isso da gente. Então, de repente, ela 

chegava na escola e dizia: __Ah! Essa noite eu perdi o sono e fiquei pensando. E lá 

vinha uma ideia. Então, ela colocava essa ideia para nós e não precisava ficar 

cobrando não, porque nós fazíamos (MARLENE TAVARES-GRUPO FOCAL).  
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Quando ela ia para Belo Horizonte, a gente já comentava: nossa senhora! O que é 

que a Normy vai trazer dessa vez? Ela trazia, e a gente fazia, e fazia bem. Modéstia 

à parte, nós fazíamos bem (SÊMIA JORGE-GRUPO FOCAL). 

Eu acho que a dona Normy era ousada para inovações pedagógicas  (LÁZARA 

SANTANA). 

 

Outra diferença significativa em relação às continuidades e rupturas dos dois 

processos de gestão se refere ao aspecto da personalidade. De acordo com Maria Aparecida 

Zero (2006), na análise de um processo de gestão é relevante observar “não só aos aspectos 

administrativos da função de diretor de escola, mas também dos atributos que comporiam a 

personalidade do diretor-educador” (ZERO, 2006:78).  

Se observarmos bem as falas acima, já podemos inferir quanto à influência da 

personalidade da Normy nos rumos de sua gestão. Parece que havia um consenso na 

comunidade que ela era ao mesmo tempo dura, autoritária e “brava” , como disseram alguns, 

mas também dialógica, democrática, uma “mãezona”, como disse acima a professora Marlene 

Goiabeira.  

Podemos verificar como esse antagonismo na personalidade dela era percebido, 

nos seguintes relatos: 

 
A Normy era muito autoritária e brava. Mas ela nunca foi mal-educada ou 

grosseira com ninguém. Ela gritava muito era nas reuniões, mas sempre 

procurando fazer o melhor pela escola. Foi um lugar sempre prazeroso para todos 

nós trabalharmos, tanto coordenadores como professores (BEATRIZ CUNHA). 

As pessoas diziam que a Normy era exigente, que era isso ou aquilo. Não era nada! 

Porque ela aceitava os professores, ela deixava os professores trabalharem ou ela 

assistia os professores trabalhando, ela insistia para que os professores tivessem 

aquele dinamismo que ela tinha (NEHIRTON NOGUEIRA-GRUPO FOCAL). 

Eu achava a Normy superbrava. Era brava, não era autoritária. Autoritária ela 

nunca foi  (SÊMIA JORGE-GRUPO FOCAL).  

Muita gente ali fazia oposição a Normy pelo jeito dela, de falar alto, o que dava a 

ideia dela ser autoritária e tinha muita gente que não apreciava isso  (LÁZARA 

SANTANA). 

A dona Normy era linha dura, sim, e tinha que ser. Aquele amontoado de alunos na 

responsabilidade dela, se ela abrisse brecha, exceções, virava o caos. Mas, ao 

mesmo tempo que ela era muito positiva, ela era muito justa. Uma pessoa com quem 

era fácil conversar, era fácil dialogar (MARIA APARECIDA – EX-ALUNA). 

A dona Normy era uma pessoa muito sensível, que entendia o aluno, que ouvia 

(DARCI SOUZA – EX-ALUNA). 

 

Entretanto, percebemos que esse lado autoritário de sua personalidade era 

ambíguo. Do seu lado negativo, porque, apesar de a comunidade ressignificá-lo de forma 

amena, tomando-o como sinônimo de „braveza‟, produzia, além do respeito, um determinado 

„medo‟ na comunidade.  

Por esse motivo, muitos alunos e professores, principalmente os que começavam a 

trabalhar na escola e não a conheciam melhor, por essa sua identidade construída de ser brava, 

tremiam com a sua presença. Essa constatação é bem evidente nas seguintes falas:  
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quando a Normy chegava lá, no Inacinho, eu quase tremia, eu morria de medo. 

Então, eu não saí do Zé Inácio primeiro porque eu precisava, e segundo porque a 

Lelena não deixou. Mas eu ia sair porque eu achava a Normy superbrava. Era 

brava, não era autoritária. Autoritária ela nunca foi  (SÊMIA JORGE – GRUPO 

FOCAL). 

O papel da diretora, a dona Normy, a figura dela era de muito respeito. Bastava ela 

colocar os pés na escola que até o barulho das salas de aula diminuíam. A gente 

tinha toda essa coisa de molecagem. Mas ela era uma pessoa muito fácil, muito 

dócil da gente conversar. E, assim, em situações especiais, individuais, ela era, 

assim, de uma compreensão incrível (...) Então, ela era muito humana (NILCE 

ALVES – EX-ALUNA). 

 

Quanto ao lado positivo, em que pese ao seu lado autoritário ter sido tomado por 

alguns como um dos motivos responsáveis pelo surgimento de uma oposição a ela na escola e 

que viria mais tarde a ser responsável pelo processo de sua demissão, assunto que 

abordaremos especificamente mais à frente, muitos professores e principalmente os alunos 

entrevistados o viam como uma qualidade pessoal vantajosa, porque fazia as coisas 

funcionarem exitosamente.  

No entendimento de Zero (2006), ter uma boa formação profissional ou larga 

experiência pedagógica não são suficientes para uma gestão escolar eficiente. Qualidades 

pessoais do gestor, quando percebidas positivamente pela comunidade, são imprescindíveis 

para o sucesso de função de tamanha envergadura. 

 Acreditamos que, de certa forma, o êxito estava relacionado a uma identificação 

pessoal, a uma cumplicidade que ela mantinha com a equipe de coordenação pedagógica , que 

realizava sem medir esforços a transposição didática para a comunidade escolar de todas as 

ideias, inovações, mudanças metodológicas e as demais transformações que ela propunha.  

 
O nosso privilégio era o serviço que a Normy  passava direto para a gente. Eu 

falava para ela: ___Você pede para a gente fazer isso e não vem ver como é que a 

gente está fazendo não? Como é que você consegue confiar na gente assim? E era 

coisa pesada que ela cobrava, não era brincadeira cumprir o que ela determinava, 

não! Ela sabia que a gente fazia, que ela tinha uma equipe muito boa (BEATRIZ 

CUNHA). 

Eu acho que realmente nós nos esforçamos como professoras e depois como 

coordenadoras, porque a Normy dava liberdade para a gente criar e produzir 

dentro e fora de sala de aula (SÊMIA JORGE-GRUPO FOCAL) 

Acho que nós não conseguiríamos fazer nada se não tivéssemos tido essa estrutura e 

a confiança. Ela entregava o trabalho e saía. Então, nós nos sentíamos na 

responsabilidade de fazê-lo (TEREZINHA DEGANI-GRUPO FOCAL). 

 

 Essa identificação não permitia que ela vislumbrasse ou que chegasse a ela o 

olhar crítico de outros professores levando-a a não perceber essa característica da sua 

personalidade – “Às vezes, pode até ter acontecido que algum professor tivesse medo de falar 

comigo, mas eu não tive conhecimento disso” (NORMY BARBOSA). No entanto, tamanha 
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cumplicidade com a equipe, acompanhada pelo rigor da cobrança de resultados, gerava 

comprometimento, responsabilidade e colaboração, estimulava desafios e fomentava a 

confiança na equipe por um trabalho autônomo e coletivo. 

 
Por isso, o Zé Inácio foi a melhor escola que eu trabalhei. A gente tinha muita 

autonomia (BEATRIZ CUNHA). 

A Normy estimulava muito. Eu me lembro que, quando ela chegava com aquelas 

ideias dela, eu falava: ___ Normy! Nós não damos conta, não vamos dar conta. Eu 

era a mais, assim, comedida, e ela dizia: ___ Vocês conseguem, sim, eu quero. Aí eu 

já sabia que tinha que me virar. (...) Eu acho que se não fosse a Normy eu seria uma 

professora bem medíocre. Seria, assim, muito medrosa, teria medo de avançar e não 

conseguir. Eu tinha insegurança de fazer as coisas, sabe! (TEREZINHA DEGANI-

GRUPO FOCAL). 

Agora! O dinamismo dela é que fazia a gente ter coragem de trabalhar e de cobrar 

as coisas, porque ela facilitava as coisas (NEHIRTON NOGUEIRA-GRUPO 

FOCAL). 

Nós trabalhávamos na equipe, nas reuniões, sempre um ajudando o outro 

(LÁZARA SANTANA). 

A gente formava realmente uma equipe. A gente ali, em círculo, discutindo e 

trocando experiências sem competição, só com colaboração. O que a gente queria é 

que as coisas dessem certo, tanto as da gente e a dos outros também. Para mim, não 

tinha “panela” não, apenas colaboração. Ninguém tinha inveja do trabalho do 

outro, que a gente sabe que é muito problemático, né! (ANA OLIVEIRA-GRUPO 

FOCAL). 

 

É importante ressaltarmos, aqui, a partir da última fala anotada acima, o quanto 

um bom relacionamento interpessoal pode favorecer o sucesso de um processo administrativo. 

Parece que Normy Barbosa tinha consciência disso, porquanto ela acompanhava de perto o 

desempenho da equipe, se imiscuía nele para garantir que o trabalho fosse executado a 

contento quando os professores fossem envolvidos nele. 

 Tendo aporte nos ensinamentos de Laurinda Ramalho de Almeida (2006), 

acreditamos que sua intenção era produzir confiança, dar exemplo, ajudar a equipe 

pedagógica a levar os professores a definir objetivos comuns e a persegui-los em conjunto, 

como um grupo coeso e solidário.  

Essa proximidade com a equipe pedagógica, o incentivo que ela dava ao seu 

trabalho e o exemplo e as perspectivas de mudança que esse trabalho, que era criativo, 

propiciava para o envolvimento dos professores, similarmente à gestão Miracy Gustin, 

produziu na sua gestão o que Hengemühle (2004) designou gestar pelo exemplo, isto é, uma 

liderança que se legitima não apenas em consequência de palavras, mas de ações.   

 
Então, eu acho assim, essa coragem minha era porque eu acreditava na Normy. Eu 

acho que eu imitava muito a Normy, eu queria ser igual a ela  (SÊMIA JORGE-

GRUPO FOCAL). 

Sabe! Então, eu sei dizer, assim, que tem muito a ver com a Normy, com a história 

de vida da família dela, acho que tem muito a ver com tudo isso (TEREZINHA 

DEGANI-GRUPO FOCAL). 
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Era pela admiração e respeito que tínhamos por ela  (MARLENE TAVARES-

GRUPO FOCAL). 

 

Assim, conforme ressalta o autor, a prática tem nos mostrado que o diretor é 

fundamental para a construção, implantação, acompanhamento e verificação do projeto 

escolar no sentido de torná-lo coletivo.  

São os principais responsáveis, mas como mostramos acima não são os únicos. 

Gestor, coordenadores e professores têm que realizar o trabalho de forma articulada se 

integrando no mesmo processo, porque, conforme ressalta Romão e Padilha (2004b), se a 

administração for autocrática, isto é, centralizar todas as decisões e todo o poder na mão do 

diretor, “acaba gerando uma sobrecarga de trabalho para o mesmo e, por conseguinte, 

estabelece relações conflituosas no âmbito escolar, o que contribui para gerar o insucesso dos 

alunos” (ROMÃO; PADILHA, 2004b: 92).  

É nesse sentido, como vimos, que o exemplo é fundamental. Portanto, como os 

diretores “precisam do grupo de professores sempre atualizado, devem estar em constante 

atualização. Não são as pessoas responsáveis pela direção que necessariamente executam as 

ações, mas são presença e apoio junto aos seus” (HENGEMÜHLE, 2004: 191).  

Dessa forma, precisamos verificar se na gestão de Normy Barbosa os professores 

recebiam apoio para desenvolverem o seu trabalho de forma efetiva e se parte desse apoio se 

refletia na existência de um plano que favorecia a formação dos professores, porque, como 

nos adverte Romão e Padilha (2004b), “um dos fatores que obstacularizam a participação da 

comunidade na escola é a ausência de programas sérios, consistentes e permanentes que 

possibilitem a capacitação dos segmentos escolares” (ROMÃO; PADILHA, 2004b: 91). 

 Quanto ao apoio que era dado para que os professores desenvolvessem um 

trabalho de qualidade, parece evidente; e mais, esse apoio era independente do alinhamento 

político de cada um. Evidentemente, até porque, como assinalam a professora Lázara Santana 

e a ex-aluna Nilce Alves, havia uma nítida vontade dos professores de garantir que a escola 

continuasse sendo admirada na comunidade e dos alunos de se orgulharem da escola onde 

estudavam. Assim, esse apoio aparece evidenciado nas seguintes falas: 

 
Veja! Nós brigamos politicamente. Eu e a Normy, por exemplo, nós temos muitas 

diferenças. Politicamente, por exemplo, nós pensamos muito diferentes. Eu acho que 

nós fomos diferentes também dos outros professores das outras escolas. Por quê? 

Porque nós acreditávamos num trabalho por uma educação de qualidade, como a 

Normy pregava e apoiava (NEHIRTON-GRUPO FOCAL). 

Eu lembro que não tinha dinheiro para comprar um material de ciências. Tinha 

umas canaletas que a gente usava para práticas de movimento. Então, eu liguei pra 

ela, e ela disse: __ Pode comprar o material que eu te pago. A vida inteira ela 

nunca negou material didático para a gente trabalhar e ainda conseguiu muita 
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coisa que a gente precisava. Os laboratórios de Física, veja! Quem participou de 

todas as etapas dos cursos recebeu da Secretaria de Educação os laboratórios de 

Física. Lembro que o laboratório de ótica era importado e nem a universidade, na 

ocasião, tinha um igual. Então, além de chegar a gente pra frente, ela dava 

oportunidade da gente crescer (NORA SALOMÃO-GRUPO FOCAL). 

Eu acho que isso a Normy conseguiu instituir lá, porque ela apoiava o professor. 

Ela conhecia o caso nas duas vertentes, mas acima de tudo ela apoiava o professor , 

e isso eu sei dizer. Eu sempre senti lá o apoio. Apoio também permeado com 

festividades, nas comemorações que a gente fazia, era tudo muito saudável, era tudo 

muito sincero, não tinha disputa. Você vê que hoje tudo é competição, é 

concorrência, um quer ser melhor, quer ser mais. Não! Lá não tinha isso 

(MARLENE GOIABEIRA). 

 

Quanto à existência de um plano de formação sistematizado não encontramos nas 

falas dos entrevistados nenhuma evidência que sugerisse sua criação. Essa ausência pode ser 

explicada, conforme assinala Romão e Padilha (2004b), pela falta de uma discussão coletiva 

das questões referentes à própria gestão escolar e que, no caso específico, fica mais evidente 

pelo fato de Normy Barbosa ocupar o cargo por confiança política, e não por escolha da 

comunidade. 

 No entanto, constatamos que a formação, pelo menos a continuada, acontecia 

com frequência dentro da escola, como cita a própria entrevistada:  

 
Para cumprir com os encontros e palestras pedagógicas, fazíamos um rodízio de 

quatro horas semanais de horas-aula, permitido pela Delegacia Regional de 

Ensino, entre todas as disciplinas componentes do currículo, de tal forma que 

nenhuma delas ficava prejudicada. Isso aconteceu, por exemplo, quando optamos 

por adotar a metodologia científica como modelo pedagógico. Fizemos muitos 

estudos e muitas palestras. Inclusive, trouxemos palestrantes da capital (NORMY 

BARBOSA). 

 

Fora da escola, a formação era direcionada principalmente para a equipe de 

coordenação pedagógica, como assinalada nas seguintes falas:   

 
A gente ia pra cursos. Tinha aqueles cursos da Cecimig, na área de ciências, que eu 

ia e ficava o mês inteiro lá, em Belo Horizonte; quer dizer, ela praticamente nos 

induzia, exigia isso da gente (ANA OLIVEIRA-GRUPO FOCAL). 

Ela mandava a gente para fazer cursos. Aqui, de Uberlândia, foram três 

professores. Eu mesma fui em todos os cursos em Belo Horizonte. Uns três 

professores também foram. Eu fui com o Vanderlei, aquele que fazia engenharia e 

depois saiu. Nós aprendemos muito, e foi incentivo dela (NORA SALOMÃO-

GRUPO FOCAL). 

O Maurício Tratenberg veio para dar um curso de preparação para o primeiro 

minicongresso! Olha que ousadia nossa chamar o Tratenberg lá do fim do mundo  

(SÊMIA JORGE-GRUPO FOCAL). 

 

 Encerraremos a análise da gestão Normy Barbosa destacando um avanço 

significativo que ela conquistou na estrutura administrativa da escola: a criação da Associação 

de Pais e Mestres.  
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Consultando o livro de reuniões (atas) da Associação de Pais e Mestres da 

EEPJIS, verificamos que ela foi criada em 28 de novembro de 1978. Na ata da primeira 

reunião, fica estampado o poder de reivindicação que tem uma associação de pais e mestres e 

como ela pode ajudar a gestão da escola na conquista de melhorias.  

 
1ª Reunião Associação de Pais e Mestres – 28-11-78 

Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa 

Foi pedido pela Normy que os pais colaborassem com pedidos mais diretos aos 

deputados para melhoramentos do colégio. Foi pedido também que os pais 

comparecessem até o colégio para assinar um ofício que seria encaminhado ao 

deputado João Pedro Gustin solicitando andamento mais rápido nos cursos de 

magistério de 1º grau, química industrial, patologia clínica e prótese odontológica. 

(...) Foi dito nessa reunião que seriam construídas mais 10 salas com a ajuda da 

prefeitura. (...) Ficou resolvido que se formaria uma comissão de pais para ir até o sr. 

prefeito Virgílio Galassi para resolver sobre a construção das classes (LIVRO DE 

ATAS DAS REUNIÕES DA APM-EEPJIS, 1978). 

 

Nesse sentido, em que pese a na escola funcionar o conselho de classe, o grupo de 

jovens „Semente‟, o grêmio estudantil, o serviço de orientação educacional, todos 

funcionando de forma articulada e propiciando uma efetiva utilização racional dos recursos 

disponíveis, mesmo assim, conforme assinala Paro (2006), uma gestão de escola adequada à 

realização de objetivos educacionais que favoreçam os interesses das camadas trabalhadoras 

deve prever mecanismos que facilitem e estimulem a participação de pais e membros da 

comunidade nas tomadas de decisão.  

Parece que a APM criada na EEPJIS tinha essa consciência do trabalho conjunto 

na escola defendida pelo autor acima e que está demonstrada por parte do texto contido na ata 

de sua criação:  

 
Juarez [presidente da APM] continuou dizendo que a educação é alguma coisa em 

conjunto. Não damos conta de educar sozinhos. Às vezes, até deseducamos. Deve 

haver interesse por parte de todos. Não é justo entregarmos toda a problemática à 

escola. Algumas pessoas devem assumir  e assumir para valer. A escola não quer só 

o nosso pagamento. Ela quer a participação. A função da APM é dar maior 

relacionamento entre alunos, pais e escola. A participação é ilimitada. Foi uma 

iniciativa mais precisa. (...) A APM não será um órgão fiscalizador, e sim mais em 

função promotora (LIVRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA APM-EEPJIS, 1978). 

 

Nesse sentido, corrobora a fala da professora Lázara de Lourdes Santana:  

 
Outra coisa que eu me lembrei agora e que foi muito importante foi a criação da 

associação de pais e mestres. Ela foi criada no período que eu estava na orientação 

pedagógica e trabalhava muito com os pais dos alunos. Então, nós criamos a 

associação de pais e mestres e fizemos o seu estatuto. Teve muita influência do 

grupo Semente. (...)A associação ajudava a resolver problemas, dava muita 

sugestão de mudança, mas ela cobrava também. A própria equipe fez o estatuto. 

Nós criamos também os padrinhos da turma, que era uma mãe ou pai (LÁZARA 

SANTANA). 



217 

 

 

Sobre o grupo Semente citado, pela importância que ele teve no espaço escolar, 

precisamos fazer algumas considerações.  

Esse grupo de jovens, conforme relata Normy Barbosa, foi criado no intuito de 

amenizar os problemas de convivência intra e extra-escolares que refletiam na disciplina dos 

alunos. Para não expulsar os alunos que eram indisciplinadamente reincidentes, estes eram 

encaminhados à orientação educacional, que, por meio das professoras de ensino religioso e 

ligadas à Igreja Católica  Soneli e Maria Edith, os incluía no programa do grupo Semente.  

Essa iniciativa das professoras de religião foi motivada pelos filhos que estudaram 

na escola. É que como católicos fervorosos, frequentavam a Igreja Nossa Senhora Aparecida 

constantemente e lá, foram convocados junto com os pais para participarem de um encontro 

de harmonização familiar. Como a experiência para eles foi muito proveitosa, resolveram 

implantá-la na EEPJIS. Foi nesse momento que surgiu o Grupo Semente.   

O trabalho do grupo consistia em realizar encontros religiosos numa chácara 

pertencente à Igreja. Eles passavam o final de semana lá, cantando, rezando, discutindo ética, 

valores humanos, cooperativismo e cidadania. Havia uma troca de correspondência deles com 

os pais nesse período de isolamento, onde, por orientação dos coordenadores, colocavam suas 

reclamações e seus anseios quanto à relação familiar.  

As correspondências eram enviadas para os pais no sábado à noite, para que estes 

pudessem refletir sobre o conteúdo antes de dormir. Aí, no domingo, os pais iam ao encontro 

dos filhos para dialogar, almoçar com eles e se confraternizar. Havia o momento do “mea 

culpa”, com entrega de rosas no final. “Era muito emocionante aquele momento de 

resignação. Muitos pais choravam junto com os filhos. A gente também chorava, é claro!” 

(NORMY BARBOSA). De tal forma que muitos pais conseguiram resolver seus problemas 

de relacionamento com os filhos nesses encontros, e muitos alunos também melhoraram seu 

comportamento na escola quando passaram a fazer parte do grupo de jovens. Alguns até 

passaram a ajudar na organização e coordenação do grupo na escola.  

O trabalho não se restringia aos encontros. Tinha sequência na escola, no serviço 

de orientação e com os próprios professores. Nos finais de semana, os orientadores, 

juntamente com os professores, faziam rodízio e se reuniam ora com os pais, ora com os 

alunos e ora com ambos. Foi, inclusive, o fortalecimento desse programa que incentivou o 

casal Soneli e Calcir, juntamente com outros pais, a criar o conselho de pais e mestres na 

escola. Relata Normy Barbosa:  
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quando eu saí da escola nós tínhamos mais de 800 alunos e pais participando do 

Grupo Semente. Acredito que esse tenha sido um dos programas mais significativos 

da escola porque contribuiu para amenizar os problemas disciplinares e evitou que 

muitos alunos fossem expulsos.  (NORMY BARBOSA). 

 

Em relação à criação e ao espaço que tinha o Grupo Semente para funcionar na 

escola, em que pese à sua importância como espaço de discussão dos relacionamentos 

humanos no cotidiano escolar, nos parece uma mostra da influência do poder da Igreja 

Católica dentro da escola – “Era um grupo ligado à Igreja Católica e tinha muita influência 

dentro da escola” (LÁZARA SANTANA).  

Corrobora também para mostrar essa influência, inclusive por meio da utilização 

do espaço pedagógico, a ata da 16ª reunião da APM da escola, datada do dia 5 de março de 

1980: 

 
Outro assunto é a CF 80 [Campanha da Fraternidade do ano de 1980]. Não sabemos 

ainda o objetivo concreto da Diocese, mas o geral é a migração. Pode-se fazer o 

estudo em tempo menor através de cartazes, frases, entrevistas. Depois seria feito 

uma palestra fechando o estudo feito pelos alunos. Durante dois meses, trabalharia 

com cartazes, frases, entrevistas sobre família ou sobre menores. Foi apresentado o 

cartaz da CF 80 e explicado. (...) Deveria ser falado o ano todo sobre a CF 80. Em 

julho, haverá o congresso, setembro é o mês da Bíblia e já se aproxima o Natal. A 

nós cabe levantar uma polêmica interior. O migrante está sempre à procura. O aluno 

é um migrante (LIVRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA APM-EEPJIS, 1978). 

 

Não falamos aqui apenas do poder ou da influência religiosa. Falamos de uma 

influência política que a Igreja Católica sempre exerceu no País. Felizmente, no caso em tela 

essa influência estava alinhada aos interesses das classes médias da população, que, por conta 

do Golpe Militar, se tornavam cada vez mais empobrecidas e alijadas, pela força, de seus 

direitos de reivindicação.  

De acordo com Saviani (2008), esse alinhamento com as classes médias surgiu no 

seio da Igreja depois da metade da década de setenta, ligado ao movimento da chamada 

Teologia da Libertação. Esse movimento, de cunho mais social e por isso mais ajustado com 

as ideologias de esquerda, lutava pela justiça, pela igualdade de oportunidades, pela garantia 

das liberdades individuais e pela democracia – “O bispo Dom Estêvão ia na escola falar da 

guerrilha do Araguaia e ele falava tudo abertamente” (TEREZINHA DEGANI – GRUPO-

FOCAL).  

O próprio CF 80, citado acima, já mostra o compromisso da Igreja da época com 

os movimentos sociais. Entendemos que foi justamente esse compromisso da Igreja com a 

liberdade e com a democracia que lhe facilitou o acesso à escola e a realização desse trabalho 

com o grupo de jovens.    
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Destarte - tendo como referência as práticas administrativas antagônicas de 

Normy Barbosa, ora percebidas de forma autoritária, ora de forma participativa, os 

relacionamentos institucionais, que na sua gestão geravam trabalho cooperativo e felicidade, o 

incentivo e apoio que ela dava à formação docente, à criação e ao funcionamento de 

conselhos, grêmio estudantil, grupo de jovens, que segundo Hengemühle (2004) são parceiros 

e se integram ativamente na escola, apoiando-a com funções e atividades definidas -, 

entendemos que ela, por ser educadora de formação, exerceu a contento o seu papel de 

garantidora do cumprimento da função educativa escolar: formar indivíduos críticos aptos a 

romper com os sistemas que impedem seu livre desenvolvimento.  

Corrobora com nosso entendimento Saviani (2006), quando advoga que 

 
ao diretor cabe, então, o papel de garantir o cumprimento da função 

educativa, que é a razão de ser da escola. Nesse sentido, é preciso dizer 

que o diretor de escola é, antes de tudo, um educador; antes de ser 

administrador, ele é um educador. (...) O diretor de escola ocupa posição 

importante na estrutura do ensino público, uma vez que responde pela 

articulação da escola com a comunidade em que se insere e, também, com 

a rede que compõe o sistema de ensino (SAVIANI, 1996, p. 208). 

 

Se somarmos a tudo isso seus conhecimentos, sua capacidade de diálogo; o 

exemplo que ela passava de comprometimento com o trabalho e determinação com a inovação 

pedagógica, com a qualidade do ensino; sua capacidade de liderança e de influência pessoal 

sem ser autocrática,  podemos concluir que na sua gestão a qualidade do ensino se sedimentou 

melhorando a instituição como um todo.  

Nesse sentido, do ponto de vista das continuidades e rupturas com a gestão 

Miracy Gustin, entendemos que a gestão Normy Barbosa também conseguiu produzir um 

clima organizacional propositivo e propício para a promoção de uma educação crítica e 

progressista na EEPJIS.  

 

5.1.2. Uma nova equipe de trabalho: composição e critérios de escolha 

   

Com a transferência da escola para o prédio novo, ela atinge seu pleno 

funcionamento, tendo a equipe de coordenação modificada porque alguns professores  haviam 

sido substituídos por outros novos. Lúcia Helena casou-se e mudou-se para Belo Horizonte. 

Foi substituída pela professora de Biologia, Ana Maria de Oliveira Cunha. Vanda Moraes 

assumiu uma coordenação na Delegacia de Ensino e foi substituída pela professora de 

Português, Maria Bernadete de Oliveira. Ana Amâncio também foi trabalhar na Delegacia e 

foi substituída pela professora de História Teresinha Degani.  
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Como nesse período Normy Barbosa tinha um trânsito permanente na Delegacia 

de Ensino devido à sua participação no Conselho de Diretores, lá ela aumenta sua equipe de 

trabalho com mais alguns professores oriundos da própria escola, entre eles a professora de 

Física, Nora Helena Salomão, o professor de Contabilidade, Nehirton Antônio Nogueira, as 

professoras de Português, Marlene Tavares e Beatriz Cunha, e a professora de Ciências, 

Sêmia Jorge.  

Inicialmente, eles são escolhidos para executar projetos de suporte regional em 

parceria com a delegacia e os municípios e depois são fixados como coordenadores na escola, 

divididos entre o primeiro e o segundo graus.  

Diferentemente do que ocorria na gestão Miracy Gustin, a centralidade da escolha 

dos professores da equipe de coordenação de Normy Barbosa não era nos critérios políticos e 

ideológicos – “eu nunca fui de esquerda. Eu participei da greve, é outra coisa, mas assim, 

essa ideologia política mesmo eu não compartilhava” (NORA SALOMÃO-GRUPO 

FOCAL) -, mas conforme ressaltam vários entrevistados, nos critérios de desempenho 

pedagógico, ou seja, eram escolhidos aqueles professores que se destacavam em sala de aula e 

obtinham dos alunos o conceito de bons professores. 

 Como também já mostramos anteriormente, essa diferença se deve ao fato de 

Normy Barbosa ter a formação de pedagoga. Segundo relata a professora Sêmia Jorge, 

quando os coordenadores eram apenas professores, a Normy já tinha uma atenção especial por 

eles.  

 
Talvez ela já tivesse percebido em nós o que nós fazíamos lá. Eu mesma não sabia 

que era competente. Eu não sabia que era capaz de desenvolver tanta coisa. Mas 

ela percebeu isso em mim. Eu via essa eficiência na Terezinha, via a organização da 

Marlene e a Normy, também. Então, eu tenho certeza que ela prestou atenção em 

cada uma de nós como professoras, na nossa didática. Nós fomos escolhidas como 

coordenadoras porque éramos as preferidas dela como professoras  (SÊMIA 

JORGE-GRUPO FOCAL). 

 

A mesma professora relata um fato ocorrido na escola para justificar a sua opinião 

sobre o assunto.  

 
Uma vez, ela conversou comigo, e eu ainda não era coordenadora. Questionou-me 

porque eu dava prova para os meninos e descia. Perguntou-me: _ O que é que você 

está fazendo aqui? Aí eu respondi: _ Os meus alunos estão fazendo prova. Se fosse 

outra diretora, teria me “matado”! Ela falou: _ Mas como é que você fez isso? Os 

alunos não estão colando? Respondi: Uai, Normy, você está desconfiando de 

alguma coisa? Se tiver, pode subir e verificar se tem algum aluno conversando ou 

colando. Se tiver, eu nunca mais faço isso. E ela foi. Ela foi de mansinho, olhou e 

estava todo mundo escrevendo, fazendo a prova, e ela se encantou por isso. Mas aí 

ela falou para mim: _ Pois é! Eu vou deixar você fazer, mas não posso colocar isso 

como norma na escola, porque você soube trabalhar com os alunos e eu não sei se 
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os outros vão saber. Eram essas ações didáticas que ela observava em cada um de 

nós. Ela via no conjunto quem podia trazer resultado positivo para a escola  

(SÊMIA JORGE-GRUPO FOCAL). 

   

Na opinião da professora Beatriz Cunha, apesar de a escolha não ser democrática, 

procurava agradar a maioria dos professores. Entendemos que o sentido que a professora quer 

dar à palavra agradar é o de obter um maior grau de aceitação por parte dos professores.  

 
A escolha do coordenador não era muito democrática porque ela (a Normy) não 

consultava os professores. Eu imagino que ela avaliava a aceitabilidade da pessoa 

perante os professores, sua competência como professora e a capacidade dela em 

ajudar os outros. Ela escolhia os que ela acreditava que podiam fazer a diferença, e 

acho que realmente eles faziam (BEATRIZ CUNHA). 

 

A professora Marlene Goiabeira, do Curso de Contabilidade, em uma de suas 

falas corrobora com a opinião da professora Beatriz Cunha quanto ao critério de a escolha 

pretender agradar à maioria dos professores e acrescenta ainda o crité rio de competência 

técnica: 

 
O Nehirton, por ser o profissional da contabilidade e tendo ele aquela visão geral 

de uma empresa, o capacitava mais. Por exemplo, se fosse eu a coordenadora eu 

não saberia discutir com os professores de outros setores do escri tório modelo com 

tanta autoridade e conhecimento como ele. Eu acho que durante o tempo que eu 

estive na escola nenhum outro professor teria bagagem para ser o coordenador 

quanto o Nehirton. Acho até que ele foi eterno lá, enquanto durou o curso foi ele. 

Tanto é que quando era o período de se candidatar para o cargo ninguém ligava 

porque como coordenador do curso ele satisfazia. Todos os professores que 

trabalhavam no escritório modelo, tanto os da formação geral como da parte 

prática dialogavam bem com ele, tanto é que tinham aqueles professores efetivos 

ruins que só o Nehirton tinha estômago para dialogar com eles. Ele ia levando o 

professor, talvez com maior virtude que eu, muito mais. (MARLENE 

GOIABEIRA). 

 

Perguntada sobre a questão, a professora Normy Barbosa só confirma a escolha 

dos coordenadores por critérios de desempenho pedagógico justificando que isso era devido 

ao fato dos coordenadores também terem que dar cursos para os professores da região.  

 
Eu escolhia para a minha equipe aqueles professores que os alunos achavam os 

melhores. Muitas vezes eu até assistia a aula deles para assegurar a escolha. O 

caso da Ana Cunha foi pitoresco e é interessante assinalar. Ela trabalhava na 

Escola Estadual de Uberlândia e pediu transferência para o José Inácio. A Gláucia 

Santos, que era sua diretora e minha amiga, me ligou e disse: __ Normy, você sabe 

essa professora que você está recebendo aí! É uma péssima professora. Falta muito, 

enrola os alunos. Aqui ela até recebeu o apelido de „Ana Cometa‟. Você vai ter 

problemas com ela.  

Fiquei curiosa e fui assistir à sua aula. Para minha surpresa, a aula foi dinâmica, 

todos os alunos participavam, discutiam. Aí, chamei-a para conversar, e ela me 

disse que não gostava de trabalhar na outra escola, porque lá ela não tinha 

liberdade para inovar. Convidei-a, então, para fazer parte da equipe pedagógica 

onde ela cresceu muito. Foi uma das melhores professoras de Biologia que tivemos 
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na escola. Era muito querida, sempre recebia homenagem dos alunos. Tanto é que 

acabou indo para a universidade (NORMY BARBOSA). 

 

Da citação, podemos subtrair duas observações importantes. A primeira refere-se 

à tentativa de controle sobre a profissão docente - fruto do momento de exceção vivido - 

demonstrada pela diretora da Escola Estadual de Uberlândia. Se uma professora não servia 

para trabalhar na sua escola, se ela não seguia sua cartilha, se havia desafiado sua autoridade, 

então nada mais justo do que intervir para que ela não fosse aceita em outra escola. No 

entanto, como percebemos, esse controle não se efetivou.  

A segunda é a condição política que envolve o fato. A professora Gláucia Santos, 

amiga de Normy Barbosa, era irmã do deputado federal Homero Santos, aliado político de 

João Pedro Gustin. Juntos, eles formavam na ARENA, partido do governo, um na Assembleia 

Legislativa e outro na Câmara Federal, a dupla de deputados hegemônicos da região, ou seja, 

pertenciam à base de sustentação do governo. Portanto, um padrinho político de Gláucia, e o 

outro, de Normy.  

Destarte, era de esperar, da mesma forma, que esse alinhamento estratégico, essa 

identidade política se estendesse ao nível escolar se transpondo para as escolas. Também, não 

foi o que verificamos. Esse alinhamento nunca ocorreu.  

Penso que essas observações reforçam a autonomia e a busca por uma identidade 

contra-hegemônica na EEPJIS. Por meio delas, fica evidente que a formação de uma equipe 

de trabalho vincula-se estritamente à concepção de educação que se quer em construção. A 

professora em questão estava na contramão da escola tradicional e por isso não conseguia 

desenvolver a contento a sua prática.  

 
A Escola Estadual

40
 era um tédio. Eu me sentia deslocada. Aí ouvia falar do 

trabalho que era desenvolvido no José Inácio, que lá você tinha liberdade para 

trabalhar com os alunos, de inovar suas aulas e então resolvi arriscar e fui para lá. 

Nunca me arrependi. Foi lá que aprendi a ser a professora que sou  (ANA 

OLIVEIRA – GRUPO FOCAL).  

 

Quando lhe foi propiciada liberdade de aplicar práticas pedagógicas inovadoras, 

de negar uma pedagogia consolidadamente tradicional, uma nova identidade profissional 

docente se constituiu.  

Nesse sentido, nos parece que existe ou deve existir uma sintonia entre a equipe 

gestora e a equipe pedagógica em termos de objetivos e valores a serem perseguidos.  

 

                                                 
40

 Como já mostramos, a Escola Estadual de Uberlândia foi a primeira escola pública criada na cidade, port anto a 

mais antiga. Por isso, na época todos se referiam a ela apenas como o “Estadual”.  
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A Normy acompanhava o trabalho dos professores, e aqueles que se destacavam, 

que eram tidos como bons professores é que geralmente eram escolhidos. Acho que 

ela tinha um certo tino, um “feeling” para detectar isso. Ela nos chamava e dizia: 

vamos fazer isso. E, então, não sei como, nós fazíamos (NORA SALOMÃO- 

GRUPO FOCAL).   

 

Entretanto, a noção de “bom professor” pode ter vários significados a depender da 

percepção que cada um tem do conceito, do papel que ele representa para o professor no 

processo educativo e na concepção de aluno se pretende formar.  

De repente para grande parte dos alunos ser um bom professor se assemelha 

apenas a ser um “bom explicador” (LIMA, 1998: 83). Para o autor, isso não soa estranho 

porque para a maioria das pessoas quando o professor está na classe já fica implícito nas suas 

atitudes que o seu papel é de se fazer compreendido.  

O certo é que, pelo demonstrado na escolha da professora Ana Oliveira, Normy 

Barbosa tomava o conceito de bom professor como aquele que era capaz de inovar 

pedagogicamente, aspecto observado em sua aula, não levando em consideração a 

contrapropaganda feita em relação a ela pela antiga diretora. Nesse sentido, considerava -a 

uma professora que poderia fazer do espaço da sala de aula um lugar de debate, de discussão, 

onde o aluno era o foco do processo de ensino, diferentemente das práticas tradicionais e 

tecnicistas defendidas pela concepção educacional que vigorava na época. 

Em relação à escolha dos professores para a escola, em que pese a Normy  

priorizar os critérios pedagógicos sobre os ideológicos por nós anunciados, percebemos de 

certas falas que em alguns momentos houve uma inversão desses critérios, principalmente 

quando se estabeleceu a possibilidade de o próprio professor escolher o seu local de trabalho.  

Isso aconteceu principalmente a partir do ano de 1980, quando a Delegacia 

Regional de Ensino centralizou o processo por meio de listas em que os professores eram 

classificados por área de formação e por tempo de serviço.  

Assim, como a escola já havia conquistado na comunidade uma identidade de 

espaço de trabalho autônomo, de resistência ao regime e de busca de educação de qualidade – 

“a procura de vaga na escola parecia fila de INSS. Os pais iam para lá na véspera das 

matrículas para pegar vaga para os seus filhos e ficavam lá, na fila. A concorrência era 

muita, porque a escola era muito bem conceituada” (LÁZARA SANTANA) -, muitos 

professores, alinhados com movimentos políticos subversivos contestatórios ao regime, 

passaram a procurá-la como opção de trabalho, como o relatado pela professora Maria 

Lucélia:  
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Como eu fui uma militante política, participava de movimentos clandestinos, era 

realmente essa possibilidade que me tocava mais, era o que me ligava muito à 

escola, por ela ter toda a dinâmica de abrigar uma militante de esquerda. E o que 

eu identificava na escola José Inácio, particularmente na gestão da Normy, é que a 

escola era um campo de discussão aberto e democrático e, como prova disso, a 

escola se abria para inclusive... eu me lembro, nas campanhas eleitorais os 

candidatos tinham a liberdade de ir lá discutir as suas propostas e em alguns 

momentos nós fizemos debates e nós, professores, tínhamos a liberdade de levar 

essas discussões para os alunos (MARIA LUCÉLIA). 

 

Nesse sentido, ao analisarmos referências postas pelos entrevistados que 

trabalharam nos dois momentos analisados, podemos inferir que diferentemente da era Miracy 

Gustin, onde prevalecia o aspecto político-ideológico na escolha, na era Normy Barbosa, o 

critério predominante, até quando foi possível, foi o pedagógico, haja vista existirem 

professores escolhidos que ingressavam na escola com diferentes matizes ideológicas ou sem 

nenhuma formação política.  

 

5.1.3. A força do modelo pedagógico hegemônico: mudanças significativas? 

 

O tempo passa e o projeto pedagógico escolar, por força do regime que vivia sua 

época mais dura, passa a sofrer influência da proposta pedagógica governamental de cunho 

tecnicista, cujo intuito era controlar o processo educacional segundo uma lógica eficienti sta, 

formando alunos em consonância com uma mentalidade empresarial tecnocrática, de forma a 

torná-la eficiente e produtiva, por meio da adoção de “planejamento e organização racional da 

atividade pedagógica; operacionalização dos objetivos; parcelamento do trabalho, com 

especialização das funções; incentivo a várias técnicas e instrumentos, como instrução 

programada” (ARANHA, 2006: 258), tratadas corriqueiramente no cotidiano escolar de 

objetivos instrucionais de ensino.  

Benjamim Bloom
41

 (1913-1999) foi um dos grandes expoentes dessa proposta 

denominada taxionomia dos objetivos educacionais, considerada por muitos como 

reprodutivista da ordem social injusta e representante do domínio dos preceitos educacionais 

norte-americanos sobre os rumos da educação brasileira. “A influência dos americanos vem se 

tornando cada vez mais presente na educação brasileira, já em 1966, durante o regime militar” 

(GIL, 2006: 115). 

                                                 
41

 É certamente o autor mais citado nos trabalhos referentes à formulação de objetivos instrucionais. Seus 

trabalhos tiveram início em 1948, durante a convenção da Associação Americana de Psicologia, em que junto 

com seus colegas das Universidades de Chicago e de Michigan concluíram que a forma mais adequada para 

obter um quadro de referência para a comunicação entre examinadores seria por meio da adoção de um sistema 

de classificação de objetivos, visto que estes constituem a base do planejamento e da avaliação do currículo. Em 

1956, publicaram o primeiro relatório denominado Taxonomy of educacional objectives: cognitive domain. Em 

1964, publicaram o segundo, com o título: Taxonomy of educacional objectives: affective domain (GIL, 2006).  
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Com a intenção de consolidar a proposta tecnicista nas escolas, o governo 

estadual promove vários cursos de formação continuada. Os professores da coordenação são 

treinados e se veem obrigados a implementá-la.  

Como a proposta pedagógica em andamento já estava consolidada dentro do 

projeto político e pedagógico da escola, já havia sido incorporada à prática dos professores e 

dos alunos - por exemplo, o estudo dirigido, o trabalho com os temas-problemas nos grupos 

de discussão e a avaliação continuada -, a escola decide-se por ajustar os “inoportunos” 

objetivos instrucionais à proposta original pautada em temas-problemas.  

Os coordenadores trabalharam com os professores nos ajustes dos planejamentos 

de ensino, de forma que eles passaram a utilizar, para os estudos em grupo, as técnicas do GV 

(grupo de verbalização) e GO (grupo de observação), extraídas dos manuais tecnicistas – “eu 

me lembro daquelas dinâmicas de grupo que fazíamos no começo do ano com a Bernadete. O 

GVGO, o autódromo, umas coisas assim que a gente vivenciava nas primeiras reuniões para 

aplicar na sala de aula depois” (ANA OLIVEIRA- GRUPO FOCAL). 

 Nessa técnica que compõe as metodologias de trabalho em grupo, formam-se 

dois grupos em torno da discussão de um determinado tema: um grupo central, o GV, e o 

outro, que circunda o primeiro, o GO. De acordo Libâneo (1991) e Andreola (1998), os 

indivíduos do GO observam a coerência dos conceitos empregados na discussão do GV e se 

há a participação de todos. Depois é trocada a posição dos grupos, que pode ser na mesma ou 

em outra aula.  

Segundo Andreola (1998), podem ser aplicadas variações e adaptações à técnica, 

de forma que ela pode “servir tanto para iniciar o estudo de um tema, que deverá ser depois 

ampliado e aprofundado por meio de outras técnicas e atividades, como também para coroar o 

estudo de um tema já pesquisado anteriormente” (ANDREOLA, 1998: 58).  

 
A Normy comprou um livro de planejamento educacional, um livro de capa branca 

e azul, se lembram? Ele era o nosso guia. Nós o conhecíamos de „cabo a rabo‟. Lá é 

que nós estudávamos os famigerados objetivos instrucionais da taxonomia de 

Bloom. Foi através dele que nós começamos a nos apropriar da técnica do GV-GO. 

Só fizemos adaptá-las aos estudos em grupo (SÊMIA JORGE - GRUPO FOCAL).  

 

O que abstraímos por esse e por outros depoimentos é que o trabalho com os 

objetivos instrucionais não se efetivou na prática escolar, levando a comunidade a retornar ao 

modelo anterior. “Na verdade, eu nunca entendi por que nós largamos o construtivismo e 

fomos para o tecnicismo. Foi um tremendo retrocesso” (ANA OLIVEIRA - GRUPO 

FOCAL). A ocorrência dessa situação nos leva a tirar algumas conclusões.  
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A primeira é que os coordenadores, apesar de incentivarem os professores a 

aplicarem essas técnicas defendidas na época como mais eficientes, não se alinhavam a elas 

ideologicamente, não acreditavam nos seus preceitos conceituais. “Eu me lembro direitinho 

dos planejamentos por objetivos instrucionais. Aquilo não era uma proposta progressista, era 

tremendamente tradicional. Por isso, retornamos ao caminho progressista” (ANA 

OLIVEIRA - GRUPO FOCAL).  

Inferimos, dessa forma, que o alinhamento e posterior afastamento do tecnicismo 

não foi motivado por uma posição contrária à definição de estratégias que orientam o 

professor na busca da melhoria do desempenho dos estudantes e de si próprio, já que apesar 

dos prós e contras, elas acabaram sendo implementadas e depois abandonadas.  

O afastamento de tal alinhamento teórico se deu pela visão a que se chegou 

posteriormente de que essa acepção teórica possuía um viés comportamentalista que, como 

muito bem ressalta Gil (2006), conforma o homem à ordem econômica e social vigente 

contrariando as posturas humanistas, aspecto que estava na contramão dos objetivos propostos 

pela escola. Segundo o autor, “os argumentos contrários, de modo geral, não se referem aos 

objetivos em si, mas à maneira como são utilizados ou à ideologia subjacente ao movimento 

em prol dos objetivos” (GIL, 2006: 123).   

Nesse sentido, tais técnicas contrariavam o que eles pensavam e defendiam, 

exatamente porque eram vendidas como um “modismo” capaz de obter sucesso mais rápido e 

abrangente pelos ideólogos educacionais do regime militar e cujo pressuposto básico era a 

neutralidade do processo educativo, isto é, “a afirmação do técnico e o silenciar do político” 

(CANDAU, 1997: 73).  

Segundo Aranha (2006), tratava-se de uma tendência com pressupostos 

positivistas que, ao reivindicar um saber científico pretensamente neutro e objetivo, acabava 

exercendo um controle porque ocultava um significado político de dominação.  

Assim, era uma proposta que se coadunava com os interesses da época, uma vez 

que 

 
O Brasil vivia [...] sob uma ditadura militar, que enfatizava o papel da educação no 

desenvolvimento do País, e o caráter instrumental e supostamente apolítico desse 

enfoque da discussão curricular era particularmente interessante para as políticas 

educacionais daquele governo (LEITE, 2004: 11). 

 

Outro aspecto que destacamos é que para que a mudança da prática pedagógica , 

segundo um viés tecnicista, realmente se efetivasse, era preciso que primordialmente “os 

coordenadores, responsáveis pelo planejamento do trabalho de capacitação docente, 
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[estivessem] seguros a respeito dos fundamentos dessa abordagem e do seu valor na formação 

de sujeitos autônomos” (ANDRÉ, 1997: 29), e nos parece que não havia essa segurança 

conceitual e teórica, conforme destaca a professora Sêmia Jorge em seu relato no grupo focal: 

“Nós, coordenadores e professores, não tínhamos muita teoria. Aplicávamos o método na 

prática e sabíamos muito pouco de sua conceituação teórica” (SÊMIA JORGE - GRUPO 

FOCAL). 

Tal referência nos remete à compreensão de que os fundamentos e pressupostos 

norteadores da prática pedagógica que vinha se consolidando desde o tempo de Miracy Gustin 

sofreu seus revezes na época de Normy Barbosa, justamente pelo pouco investimento na 

fundamentação teórico-metodológica dos professores e na reflexão da prática pedagógica 

concreta que vinha sendo desenvolvida na EEPJIS.  

Sendo assim, nos parece que houve uma influência da época (anos de 1970), 

ocasião em que a Secretaria Estadual de Educação investiu de maneira importante na 

formação de professores para implementação de práticas norteadas por princípios tecnicistas, 

tendo componente de suas diretrizes pedagógicas a Taxonomia de Bloom –  

 

a gente o substituiu [o método psicogenético] pelo tecnicismo com a taxionomia de 

Bloon, o estudo por objetivos, o contrato de tarefas. Veja que a equipe pedagógica 

foi toda para Belo Horizonte, a Ana Costa, a Lúcia Helena e a Ana Amâncio, fazer 

o treinamento da Taxonomia de Bloon (ANA OLIVEIRA – GRUPO-FOCAL).  

 

Para tal, envolveu também alguns professores e a própria diretora da EEPJIS no 

processo compondo a equipe formadora que dava suporte a outras escolas estaduais, 

revertendo-se em um meio propício para a difusão da tendência pedagógica tecnicista.  

Entretanto, é possível inferir que a implantação dessa “inovação” não se 

consolidou na instituição por haver profissionais que resistiram, questionaram e se deram 

conta da incoerência conceitual e política dessa nova proposta, sendo portanto abandonada. 

Isso nos remete a March (1980 apud Lima, 2008), quando afirma: 

 
Embora a organização consiga sobreviver e até mesmo produzir, os seus próprios 

processos não são compreendidos pelos seus membros. Opera na base de 

procedimentos de simples tentativa-erro, do resíduo da aprendizagem de acidentes 

da experiência passada, e de invenções pragmáticas de necessidades (MARCH, 1980 

apud LIMA, 2008: 30). 

 

Especificamente, entendemos que, como os processos pedagógicos desenvolvidos 

na EEPJIS não foram compreendidos em seus fundamentos pelos seus membros, estes 

passaram a atuar muito na perspectiva da tentativa-erro alicerçada em sua experiência passada 
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e em invenções pragmáticas de necessidade, tornando-se vulneráveis a modismos e a 

pseudoinovações da época. 

Por outro lado, nos parece que os professores da EEPJIS carregavam traços de 

todas as tendências pedagógicas e, por isso, teriam “momentos de aliança e antagonismo” 

(NEVES, 2006: 343) entre si. Corrobora com o assunto Moreira (2008) quando assinala que 

os “artigos em currículo, na década em questão, apontam mais para uma postura eclética do 

que para uma adesão rigorosa ao tecnicismo” (MOREIRA, 2008: 142).  

Penso que, por isso, os coordenadores, como percebido anteriormente na fala de 

Ana Oliveira, notaram a incoerência de tal proposta e, por meio da experiência negativa 

vivenciada, sentiram a necessidade de retorno às origens em relação à proposta pedagógica, o 

que levou a direção a buscar normatizá-la em um manual a ser posteriormente analisado. 

 
O que também é interessante em termos históricos para análise do José Inácio é a 

cronologia das opções metodológicas. Acho que em termos históricos a gente faz 

uma inversão das tendências pedagógicas. Teoricamente, a gente parte do 

construtivismo – que a gente chamava de psicogenético baseado em Lauro de 

Oliveira Lima – com avanços nos temas-problemas e estudo em grupo, depois a 

gente o substituiu pelo tecnicismo com a taxionomia de Bloom (...) e, já no período 

final, adotamos o método científico. Aí, no começo do ano teve curso, treinamento 

para os professores sobre metodologia científica, de tal forma que a gente tentou 

resgatar o início da escola, porque o método científico, que era centrado na 

pesquisa, na forma que aplicamos na escola se assemelhava muito ao método 

psicogenético inicial, quer dizer, ao construtivismo (ANA OLIVEIRA - GRUPO 

FOCAL). 

 

Nesses termos, entendemos pela fala dos entrevistados que houve uma 

recontextualização por hibridização de diferentes textos e discursos em diferentes momentos 

da história da EEPJIS, quais sejam, a teoria pedagógica presente na origem da escola - o 

método psicogenético, a metodologia científica e o trabalho com projetos a partir de temas -

problema, uma vez que, como assinala Cassimiro (2002: 161), “ a recontextualização de 

textos curriculares a partir de sua hibridização [é] entendida pelas novas coleções que são 

formadas associando textos de matrizes teóricas distintas. Os textos são desterritorializados, 

deslocados das questões que levaram à sua produção e relocalizados em novas questões, 

novas finalidades educacionais.”  

Por ora, não podemos deixar de considerar a influência do contexto da época 

sobre a iniciativa da EEPJIS em se afastar do viés tecnicista, recuperando os ideais e 

propósitos de formação baseados em temas-problemas e reafirmar a perspectiva de formação 

do cidadão crítico defendida desde a origem da escola. Isso se deu no final da década de 1970.  

É importante situar historicamente que foi a partir do final dessa década que em 

nosso país os enfoques críticos começaram a influenciar o pensamento educacional brasileiro, 
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tecendo-se críticas veementes às abordagens tecnicistas e à Teoria da Carência Cultural
42

 

(LEITE, 2004: 12).  

Outrossim, a reformulação da proposta pedagógica da EEPJIS, sistematizada na 

forma de manual, se dá em 1984, no contexto marcado pela abertura política, ocasião em que 

as teorias reprodutivistas teciam duras críticas ao papel desempenhado pela escola e às 

concepções curriculares praticadas pelos governos militares. 

 É, pois, nesse período de plena efervecência de ideias e críticas ao modelo 

tradicional de escola que a EEPJIS retoma o seu projeto original, reatualizando-o segundo 

novas e antigas perspectivas e influências em concordância com o processo de 

recontextualização por hibridização mencionado acima.  

Nesse sentido, convém destacarmos a fala da coordenadora e professora Sêmia 

Jorge sobre o processo vivenciado na época, que é bastante elucidadativa: 

  
A gente não tinha muito referencial teórico. A gente falava que era psicogenético e 

pronto, entendeu? O mesmo era com a taxionomia de Bloom. Era um método 

mesclado, mas sem referência. A gente pegava as coisas boas de cada um e 

aplicava. Era uma coisa progressista, intencional, tinha um espírito de resistir, de 

ser inovador porque se preocupava em fazer o aluno pensar, em ter autonomia 

(SÊMIA JORGE - GRUPO FOCAL). 

 

Esses hibridismos originados em diferentes discursos, marcados pelo pouco 

aprofundamento teórico-metodológico da equipe pedagógica, acabaram por compor o manual 

de orientações gerais sobre a estrutura e funcionamento da escola, um regimento ampliado, 

sobre o qual faremos considerações no item a seguir. 

 

5.1.4. A consolidação do Projeto Político-Pedagógico da Escola Estadual Professor José 

Inácio de Sousa: a recontextualização do projeto original 

 

Considerando algumas referências iniciais sobre a proposta pedagógica 

implementada na era Normy Barbosa, nos deteremos de forma mais aprofundada sobre o 

trabalho pedagógico da escola, considerando as normatizações e sua vivência concreta, nos 

apoiando sobre documentos e relatos dos entrevistados.  

Nesses termos, iremos analisar mais de perto o trabalho com temas-problemas, 

que passou a integrar-se na prática pedagógica docente em suas diversas manifestações, 

                                                 
42

 Na década de 1970, no Brasil, essa teoria influenciou a elaboração de propostas de educação compensatória, 

pautadas no discurso em defesa de uma educação que suprisse as carências e def iciências dos alunos oriundos 

das classes populares, marcados de forma importante pelos altos índices de evasão e  repetência escolar (LEITE, 

2004). 
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estando presente no plano de unidade das disciplinas e em todos os eventos de natureza 

acadêmica desenvolvidos na instituição, como os simpósios e minicongressos.  

Dessa forma, nossa discussão estará centrada sobre os seguintes subitens: os 

simpósios de atualidades, os minicongressos de ciências, a proposta pedagógica da EEPJIS - o 

Manual de Orientações Gerais sobre a Estrutura e Funcionamento da Escola e, por fim, o 

trabalho docente e o plano de unidades. 

 

5.1.4.1. Os simpósios de atualidades 

 

Nos registros da EEPJIS, identificamos o documento intitulado „Informações 

gerais sobre o I MINICONGRESSO (1983: 01)‟, que assinala ter sido realizado na instituição 

em anos anteriores o Simpósio de Atualidades com bastante sucesso. Antes de adentrarmos a 

análise do I MINICONGRESSO, teceremos algumas considerações e reflexões sobre essas 

iniciativas que o antecederam – os simpósios de atualidades. 

 Os documentos da EEPJIS nos dão conta da existência do II SIMPÓSIO DE 

ATUALIDADES, realizado em 1980, sendo antecedido por outro sobre o qual não 

encontramos registros. Entretanto, tal referência nos permite inferir que, conforme destacado 

em outro momento da pesquisa, no final dos anos de 1970 o trabalho com temas-problemas 

foi retomado.  

Na verdade, essa prática nunca foi abandonada por completo. Mesmo nos anos em 

que a ênfase do trabalho pedagógico desenvolvido sob a orientação da Coordenação 

Pedagógica ficou dedicado ao   para o trabalho com métodos e técnicas de viés tecnicista, 

iniciativas na perspectiva de problematização implementadas desde a origem da escola eram 

desenvolvidas por alguns professores, especialmente os que já tinham experiência na sua 

formulação, ou seja, sua pratica já estava consolidada.  

Assim, tais iniciativas metodológicas mesmo que pontuais e isoladas sempre 

estiveram presentes na EEPJIS, revertendo-se em terreno fértil para a retomada do trabalho 

com problemas, agora materializado coletivamente na forma de simpósios. 

O II Simpósio de Atualidades de 1980 foi organizado a partir de nove temas, a 

saber: Economia Brasileira, Violência no Brasil, Direitos Humanos, Planejamento Familiar, 

Mercado de Trabalho, Problemática Racial, Doença X Pobreza, Evolução X Criação, Cultura 

Popular X Cultura de Massa. Tais temas eram subdivididos em problemáticas intermediárias e 

assuntos a serem estudados, com estrutura similar ao trabalho com temas-problema já descrito 

em outro momento deste trabalho. 
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No documento do II Simpósio, foi disponibilizada uma ficha de inscrição 

individual para o aluno preencher com seus dados e listar duas opções de temas de interesse 

para estudo. Dessa forma, ele passava a compor a equipe de estudantes de diversas séries que 

iriam desenvolver seus estudos e pesquisas com o apoio de um professor orientador da área 

em questão. 

Para orientar os alunos em seu trabalho de pesquisa, foi disponibilizada ainda um 

Roteiro de Pesquisa, com itens importantes para orientar o aluno em seu trabalho, quais 

sejam:  

 
1. Referências bibliográficas; 2. Subtítulos; 3. Ideais gerais do autor do artigo (por 

parágrafos), 4. Conceitos-chaves; 5. Fatos concretos sobre o assunto; 6. Opiniões do 

autor; 7.Formulação de indagações a partir do texto, 8. A partir deste mapeamento 

preliminar, organizar o conteúdo em sequência e de forma gradual, utilizando para 

tal esquemas  gráficos; 9. Discutir com os colegas da mesma especialidade o 

esquema ou esquemas de seqüência organizados; 10. Registrar os resultados obtidos; 

11. Analisar e interpretar os resultados, fazendo suas próprias considerações (II 

SIMPÓSIO DE ATUALIDADES – Uberlândia – 1980. Referência: Proposição de 

Temas (1980: 5-6) 

 

No final do documento, encontramos ainda orientações sobre como referenciar 

artigos de jornais e de revistas; roteiro de resumos – como resumir; roteiro de esquema; 

roteiro de entrevista, prevendo o plano de entrevista, o curso da entrevista, seu registro ; 

sinopse e, por fim, o fichamento.  

Todos esses itens foram desenvolvidos a partir da apresentação de seus 

respectivos conceitos, explicações e tópicos ou aspectos a serem contemplados em sua 

elaboração. A redação desse documento (ANEXOS), é esquemática e abrangente, 

contemplando diversos aspectos da organização e vivência do evento, o que demonstra a 

pretensão de que ele seja compreendido com maior facilidade pelos seus destinatários, os 

alunos. 

Na análise desse material, nos chamou a atenção a grande preocupação da equipe 

gestora e pedagógica da escola em normatizar, detalhar e orientar metodologicamente os 

passos a serem seguidos pelos alunos e professores para a elaboração do trabalho a ser 

desenvolvido.  

Em que pese à relevância e à preocupação justa de se organizar um trabalho dessa 

envergadura, entendemos que de certa forma houve uma influência de estudos e trabalhos 

desenvolvidos segundo a orientação tecnicista, uma vez que este primou-se pelo detalhamento 

e pormenorização de itens seguindo uma estrutura planejada de forma criteriosa visando ao 

alcance dos objetivos pretendidos e ao controle do trabalho a ser realizado. 
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Dito de outra forma, a despeito da legítima preocupação em garantir a organização 

pedagógica do trabalho, seu teor e estrutura nos remeteram a um detalhamento bem próprio 

aos recomendados nos materiais instrucionais que seguem uma orientação tecnicista.  

Contraditoriamente, a natureza dos objetivos e as problemáticas anunciadas não se 

filiavam à abordagem tecnicista, uma vez que seu teor era de tal forma articulado ao contexto 

da época que mais se assemelhavam a tendências pedagógicas de cunho progressista , porque 

seu conteúdo primava pelo desenvolvimento da consciência em detrimento do foco no 

comportamento observável, bem próprio da teoria behaviorista e a taxonomia de Bloom, 

como assinala Saviani (2008): 

 
O behaviorismo centra-se em estudos e na realização de experiências em torno da 

aprendizagem, motivação, emoção e desenvolvimento individual. A tarefa da 

taxonomia dos objetivos educacionais coloca-se, pois, como exigência enunciá-los 

em termos operacionais, isto é, traduzi-los em comportamentos expressos por verbos 

que indicam ações observáveis e não atos de consciência (SAVIANI, 2008: 371) 

  

Do ponto de vista dos documentos a que tivemos acesso, identificamos um 

referente ao IV SIMPÓSIO DE ATUALIDADES, realizado em 1982, sobre o qual nos 

debruçaremos a seguir. Localizamos ainda registros do V SIMPÓSIO DE ATUALIDADES, 

realizado em 1986, em comemoração ao Ano Internacional da Paz.  

Este, porém, devido à sua especificidade de vinculação a um projeto da UNESCO 

destinado a escolas associadas, será tratado posteriormente em um subitem próprio na 

seqüência à discussão sobre os minicongressos. 

Não tivemos acesso a registros do III Simpósio, realizado em 1981. Porém, 

encontramos referências sobre ele num artigo publicado no jornal Correio de Uberlândia do 

dia 7 de julho de 1981, de autoria do professor e orientador educacional Nelson de Nardi , com 

o título: SIMPÓSIO DO ZÉ INÁCIO. O artigo explica o que é o Simpósio e expõe as suas 

fases: 

 
O III Simpósio de Atualidades (...) congrega atividades variadas objetivando 

conhecer o maior número possível de ângulos de um determinado tema. Para fazer 

jus ao dito Simpósio, o tema deve estar “na crista da onda”. Deve ser atual. Os temas 

são lançados democraticamente entre os alunos do 2º grau (...) que vão catando 

revistas, recortes de jornal, artigos,... e vão levando à sala de coordenação para 

classificar, de conformidade com os temas estipulados. (...) Após a coleta do 

material, chega o dia da abertura oficial. As turmas são distribuídas segundo o tema 

que cada um optou pesquisar. Um professor em cada turma acompanha e orienta a 

pesquisa, levando para a sala uma pilha de material selecionado sobre o tema. 

Começa a primeira fase. Cada um faz sua busca pessoal. Depois é feito o confronto 

grupal e, por fim, o confronto de turma ou miniplenário. Este pode desenrolar -se 

com técnicas diferentes, inclusive podendo-se misturar as turmas que tenham 

pesquisado o mesmo tema. Uma segunda fase são as conferências, seguidas de 

debate, coordenadas pelo próprio conferencista ou não. É proferida uma conferência 
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sobre cada tema, que todos devem ouvir. A terceira fase é o plenário. Agora o 

pessoal “está por dentro” e está “quente”. Os próprios alunos expõem as suas 

confissões...digo conclusões sobre o que pesquisaram e ouvem as contestações dos 

colegas. Aqui é que se ouvem opiniões de “rachar o cano”, entre outras, sábias e 

temperadas de bom senso. Todavia, que cada tema acaba sendo bem mentalizado, 

não padece dúvida (DE NARDI, JORNAL CORREIO DE UBERLÂNDIA, 

07/07/1981, p.6). 

 

Mas o mais interessante do aludido artigo é o questionamento perspicaz que o 

autor faz para responder à manifestação de um grupo de alunos sobre a falta de  democracia na 

Escola: 

 
Mas, o mais engraçado foi que, em se falando de democracia na escola, numerosos 

alunos aproveitaram a deixa para manifestar aos responsáveis que na escola Zé 

Inácio a democracia não funciona. Aí, sim, o vesgo achou que está quase cego de 

seu único olho, pois, se viu bem o que viu de outras escolas a esse respeito, ele não 

sabe mais nem o que é democracia. Deixar correr as idéias estapafúrdias, verdades 

pela metade, opiniões abortivas, acusações tendenciosas...objetivando conscientiza r 

e amadurecer o senso crítico e a participação política, não será democracia? 

(IBDEM, 07/07/1981, p.6). 

 

Ele conclui o artigo anunciando o título geral – O JOVEM COMO AGENTE DE 

TTANSFORMAÇÃO - e os temas estudados no III Simpósio de Atualidades, por ordem de 

preferência dos alunos: Ecologia, Educação, Força do povo e questão agrária.  

Encontramos, ainda, nos registros do IV Simpósio, importante referência em 

relação à vivência do III Simpósio, o que transcrevemos a seguir: 

 
No ano passado [1981], solicitou-se aos participantes do III SIMPÓSIO DE 

AUTALIDADES que fosse feita uma crítica, apontando os pontos negativos 

observados no decorrer do mesmo. Muitos apontaram, como falha, a profundidade 

com que foram tratados os temas, o que requereria maior tempo e uma bibliografia 

mais especializada. Fazendo uma auto-avaliação, concluímos que estes alunos 

estavam corretos. Diante disso, achamos por bem simplificar as coisas. Neste ano, 

todos os alunos farão pesquisa sobre um mesmo tema: “A Realidade Brasileira”, o 

que permitirá aos participantes uma visão geral de problemas que nos cercam 

(Roteiro de pesquisas a serem desenvolvidas no IV SIMPÓSIO DE 

ATUALIDADES, 1982: 4) 

 

A partir da análise dessa citação, é possível perceber o quanto a equipe dirigente e 

pedagógica da EEPJIS acreditavam na inovação da proposta e como se preocupavam com a 

qualidade do trabalho desenvolvido no âmbito desses seminários – “eu converso muito com 

ex-alunos sobre aqueles simpósios. Os ex-alunos veem naquilo um grande investimento na 

qualidade. Acho que a criação dos simpósios foi uma das ideias maravilhosas” (NORA 

SALOMÃO - GRUPO FOCAL). 

Observe-se o cuidado em favorecer oportunidades de avaliação do processo e a 

atenção dada à crítica dos alunos, que foi considerada e expressamente enaltecida  como 
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elemento que subsidiou uma autoavaliação por parte da EEPJIS, fazendo-a rever o processo 

anterior para reformular o seminário que ia ser realizado. Tal referência nos reporta a Méier e 

Schwarz (2001), quando se referem à defesa de uma perspectiva de gestão que avance no 

sentido de contemplar decisões da comunidade como um todo: 

 

As decisões são tomadas, sempre que possível, por aqueles que vão implementá-las. 

Mas as decisões também fazem parte de uma comunidade maior da equipe de 

professores, pais e alunos, os quais sempre têm o direito de pedir que uma decisão 

seja reconsiderada, defendida e explicada. Com essas formas abertas e acessíveis, 

professores e alunos descobrem as complexidades de suas limitações e das 

realidades dos acordos institucionais. E imaginam como poderiam fazer tudo isso 

melhor (MEIER et SCHWARZ, 2001:  63-64). 

  

 Assim, foi repensado o IV Simpósio de Atualidades, que teve como tema-gerador 

“O jovem brasileiro abre os olhos para os problemas políticos, econômicos e sociais”. Este fo i 

organizado a partir do seguinte tema-problema central: “Imaginemos que lhe fosse dado, 

HOJE, o poder de presidir um partido político. Diante de tantos problemas vividos pelos 

brasileiros, que programa de governo você apresentaria a seu eleitorado?” (Roteiro de 

pesquisas a serem desenvolvidas no IV SIMPÓSIO DE ATUALIDADES, 1982, capa.). 

A proposta teórica de estudo, embutida nesse e em outros simpósios, era 

identificada como “Técnica de Problemas”, que trazia orientações no item sobre “como 

proceder com o roteiro de estudo”, prevendo-se os seguintes passos: 

 
-Estudo dos assuntos, através de pesquisa bibliográfica, de campo, entrevistas etc.  

(Todas as anotações deverão ser registradas em um caderno, reservado para as 

atividades do Simpósio); 

-resolução das problemáticas; 

-resolução do tema-problema secundário; 

-resolução do tema-problema central (que equivale à conclusão do Simpósio).  

Para o maior sucesso dos trabalhos, é imprescindível que se siga esta sequência, 

mais bem especificada no cronograma de atividades que lhe será fornecido no início 

das atividades (Roteiro de pesquisas a serem desenvolvidas no IV SIMPÓSIO DE 

ATUALIDADES, 1982: 2). 

 

A vivência do simpósio se dava em uma semana letiva, sendo previsto um 

cronograma de atividades com horário especificado, em que os alunos se organizavam em 

torno do estudo de assuntos ligados à problemática geral anunciada – problemas econômicos, 

problemas sociais e problemas políticos em dias diferentes -, sendo destinados três dias para 

cada um desses aspectos, e, por fim, uma semana para as atividades conclusivas.  

Nesse IV Simpósio, a culminância se deu no período de 26 a 30 de junho de 1982, 

sendo o primeiro dia destinado à realização de uma mesa redonda em que políticos da cidade 

apresentaram suas plataformas políticas; o dia 28 para a resolução do Tema-Problema central 
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(por grupo), apresentação (por grupo) em sala, organização das conclusões da sala para 

apresentação no plenário (comício simulado), que ocorreu no dia 29, seguido de duas 

conferências, uma nesse dia mesmo e outra no dia posterior, encerrando a programação.  

Podemos observar que o formato pedagógico do simpósio era similar ao adotado 

em algumas práticas cotidianas da escola, alicerçado nos temas geradores e nos temas-

problemas secundários.  

 Comparando os roteiros de pesquisa propostos para o II e IV simpósios, 

identificamos pequenas alterações percebidas no acréscimo de algumas explicações 

complementares aos seus itens, entretanto registradas de forma bastante sintética , e uma 

orientação adicional referente à necessidade de se “elaborar o consolidado com o registro de 

informações objetivas” (Roteiro de pesquisas a serem desenvolvidas no IV SIMPÓSIO DE 

ATUALIDADES, 1982: 7). 

Destarte, foram percebidas algumas ausências no novo roteiro. Uma primeira se 

refere ao fato de o mesmo não conter explicações mais detalhadas sobre como referenciar 

artigos de jornais e revistas, ressaltando-se que tal orientação seria disponibilizada pelos 

docentes aos interessados. 

Outra ausência percebida foi a falta de orientações sobre o roteiro de resumo, 

roteiro de entrevista, de sinopse e de fichamento, aspectos abolidos do novo material, 

possivelmente por se mostrarem desnecessários em razão da familiaridade dos estudantes com 

tais práticas já difundidas na instituição em outros tantos momentos, não se fazendo mais 

necessário constar no material do IV Simpósio 

Para concluirmos a análise da estrutura do Roteiro do IV Simpósio e 

apresentarmos algumas diferenças deste em relação aos anteriores, precisamos antes destacar 

referências feitas sobre o Roteiro de Esquema que encerra o documento. Nele, mais uma vez é 

explicitado o conceito e como deve ser a sua elaboração, nos seguintes termos: 

 
1. Esquema é o traçado essencial de um trabalho ou de uma leitura. No caso de um 

trabalho, o esquema é o conjunto de linhas gerais que o trabalho seguirá; o esquema 

pode ser utilizado em pesquisas bibliográficas. 

2. Como esquematizar: 

2.1. definir o título 

2.2. organizar os tópicos (aspectos) que serão desenvolvidos 

2.3. elaborar uma nomenclatura básica para exprimir as ideias fundamentais 

relativas ao título 

2.4. construir parágrafos e/o orações que contenham o essencial das descrições, 

narrações ou argumentações do contexto (Roteiro de pesquisas a serem 

desenvolvidas no IV SIMPÓSIO DE ATUALIDADES, 1982: 8). 
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Tal detalhamento, se comparado com o simpósio anterior, também foi alterado, 

sendo destacado entre as mudanças que as orientações deveriam ser compreendidas como 

sugestão, podendo ser alteradas ou adaptadas pelo professor conforme as necessidades se 

apresentassem, visando permitir que eles tivessem maior flexibilidade na orientação do 

trabalho.  

Nesses termos, entendemos que o processo foi sendo avaliado ao longo de sua 

vivência, abrindo espaço para o aprimoramento, e não aprisionamento das experiências a 

modelos e formatos rígidos e prescritivos.   

Considerando a análise do conteúdo da proposta de simpósio propriamente dita, 

um aspecto que nos chamou a atenção foi a proposição dos temas-problemas secundários, 

todos identificados com os aspectos econômicos (Economia em crise – o que fazer?), sociais 

(Nossa sociedade está cheia de conflitos...abarrotada de problemas... O que poderia ser feito 

para melhorar a vida do brasileiro?) e políticos (Você acha que o brasileiro está preparado 

para votar?) que eram discutidos na época.  

Todos esses temas eram orientados didaticamente nos seus procedimentos, na 

forma de abordagem dos seus conteúdos e no estudo das questões às quais se vinculavam, 

tendo em vista aguçar o olhar e a atenção dos estudantes sobre questões relevantes e atuais 

que incomodavam a sociedade brasileira. 

Nesses termos, percebemos que, a despeito de uma preocupação metodológica 

marcante e, por que não dizer, também necessária, o aspecto instigador de trabalhos como 

esse era a preocupação de situar os alunos diante de problemáticas concretas.  

As situações-problemas específicas os estimulavam a pesquisar, se posicionar e 

propor alternativas de solução para as questões relevantes da época, como desemprego, 

problemática habitacional, violência, saúde, alimentação, organização de classes, tóxicos, 

menor abandonado, educação, abertura democrática, eleições, partidos políticos, religião e 

consciência política (Pastoral), inflação, custo de vida, multinacionais, entre outros 

assinalados. 
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Apresentação na quadra de esportes referente ao simpósio de atualidades do ano de 1980.  

(Arquivo da EEPJIS) 

 

 

Ressaltamos mais uma vez a preocupação da escola em se engajar no movimento 

de resistência ao regime e de somar esforços em prol da abertura política. Se observarmos 

bem, de maneira geral o teor das problemáticas anunciadas apontam na direção da resistência, 

demonstrada até pela figura de um simples detalhe linguístico trazido pelas reticências que 

foram colocadas depois de partido político - “Imaginemos que lhe fosse dado, HOJE, o poder 

de presidir um partido político...”, no texto de redação do tema-problema. Isso sugere ao 

mesmo tempo dificuldades de criação de partidos e de acesso ao poder por meio deles, uma 

tônica reinante na ditadura que se encontrava agonizante, necessitando revisão. 

Nossas reflexões em direção à profundidade e complexidade das questões e 

situações desafiadoras em que os alunos eram confrontados na EEPJIS serão ampliadas a 

partir das discussões que daremos continuidade a seguir.   

 

5.1.4.2. Os minicongressos de ciências 

 

Tudo o que a Normy Barbosa observava, lia nos livros, jornais e revistas, assistia 

na televisão ou nos cinemas referentes a inovações pedagógicas, ela via a possibilidade de 

transpô-las para a escola. Assim, foi por meio de sua participação no congresso da SBPC, em 

1982, que ela se inspirou para propor a implantação na escola da metodologia dos trabalhos 

científicos via criação dos minicongressos anuais. 
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Tudo que eu tinha conhecimento que pudesse participar com a escola eu ia atrás. 

Por exemplo, a ideia dos minicongressos surgiu dessa observação. Uma vez fui 

participar da reunião da SBPC, em Belém, a convite de minha sobrinha. Era a 

primeira vez que eu participava de um congresso de nível nacional daquela 

envergadura. Fiquei impressionada com a quantidade de palestras, seminários, 

mesas redondas, painéis, aquele clima de pesquisa, discussão e de debate que se 

travava ali. Mas o que mais me chamou a atenção foi a liberdade de escolha, ou 

seja, a possibilidade de cada um poder participar do evento ou da atividade que 

melhor lhe conviesse.  Fiquei, então, imaginando, como um evento com essas 

características poderia ampliar o sentido de liberdade e de responsabilidade dos 

alunos da Escola (NORMY BARBOSA).  

 

Ao retornar, ela reuniu a coordenação pedagógica, expôs o que havia presenciado 

e sugeriu mudar a rotina pedagógica da escola, colocando como foco o trabalho com projetos.  

 
Se a Normy viajava para participar de qualquer evento, nós já brincávamos: 

quando ela chegar, preparem-se que vem chumbo! Ela sempre trazia alguma 

novidade, e nós tínhamos que nos virar para dar conta do recado  (TEREZINHA 

DEGANI - GRUPO FOCAL).  

 

A equipe pedagógica, então, observou que para que se pudesse trabalhar na escola 

com o eixo na pedagogia de projetos era preciso primeiro compreender bem o seu conceito. 

Quando começaram a estudá-la com maior profundidade, perceberam que ela não existia por 

si só, fazia parte de um contexto mais amplo denominado método científico.  

 
Nós não conhecíamos muita coisa sobre a metodologia do trabalho científico. Aliás, 

naquela época os trabalhos científicos nem chegavam nas escolas. Nós pensávamos 

que eles eram exclusivos da universidade. Inclusive, ficamos surpresas com as 

normas técnicas. Não imaginávamos que as pesquisas tinham que ter tanto rigor 

metodológico (ANA OLIVEIRA - GRUPO FOCAL). 

 

Diante de tanta dúvida, a equipe pedagógica sugeriu inicialmente um esforço 

concentrado na escola no sentido de esclarecê-las. A solução encontrada foi promover uma 

série de estudos com professores e alunos, que culminou num grande debate e numa palestra 

com uma professora/pesquisadora convidada da UFMG.  

 
Nós discutimos muito o método científico na escola. Aprendemos muito com a 

palestrante que a Normy trouxe de Belo Horizonte. Inclusive, foi logo depois que 

conseguimos produzir aquele roteiro de pesquisa, se lembram? (SÊMIA JORGE - 

GRUPO FOCAL). 

 

Na verdade, o que pudemos verificar foi que o foco principal da Normy com o 

trabalho com projetos era a adoção de um método científico, visto que já era usual na EEPJIS 

o trabalho com pesquisa e temas-problemas, mas esse trabalho precisava ser revitalizado. 

 Nesse sentido, os minicongressos surgiram com o intuito de incentivar um 

trabalho de pesquisa nos moldes de uma pesquisa científica na escola, a partir do uso da 

metodologia do trabalho científico, uma vez que foi verificado que “As pesquisas até então 
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desenvolvidas por meio dos chamados „Simpósios de atualidades‟ não estavam cumprindo o 

seu papel de construtora de conhecimento” (SÊMIA JORGE - GRUPO FOCAL). Mais 

especificamente, os diagnósticos levados a efeito pela coordenação pedagógica apontavam 

que “grande parte delas não passava de mera cópia, não continha poder de síntese e 

criticidade, o que tornava o compromisso com o debate e a criatividade inatingíveis” (ANA 

OLIVEIRA - GRUPO FOCAL).  

Assim, as mudanças implementadas nos simpósios sistematizadas no documento 

“Roteiro de pesquisas a serem desenvolvidas no IV SIMPÓSIO DE ATUALIDADES” de 

1982, anteriormente discutido, não foram consideradas suficientes para garantir a superação 

das críticas anunciadas na época, no que tange à pouca profundidade dos trabalhos até então 

apresentados. Nesse sentido, o minicongresso foi concebido para, a partir da adoção do 

método científico, ampliar a dimensão e alcance dos Simpósios de Atualidades, que foram por 

ele substituídos.  

Nesses termos, essa iniciativa deveria funcionar como “uma jornada de estudos 

mais abrangente que [culminaria] com a realização do I MINICONGRESSO” , tendo em vista 

favorecer a participação do aluno para, com isso, ele ter “condições de enriquecer sua cabeça 

e adquirir consciência crítica da realidade” (Informações gerais sobre o I MINICONGRESSO, 

1983, p. 1). 

 A ideia primeira de Normy Barbosa era realizar na escola um grande congresso, 

nos moldes do da SBPC. Entretanto, tinha consciência de que para que tivesse êxito deveria 

incentivar os professores e os alunos a elaborarem projetos, a trabalharem com pesquisas mais 

estruturadas, seguindo o método científico. Conforme nos relata a professora Ana Oliveira: 

 
o método científico foi implantado quando a Normy foi participar da SBPC e trouxe 

com ela a ideia dos congressos. Aí, conjuntamente começaram os minicongressos e 

os simpósios na escola. Tinha uma centralidade muito grande na pesquisa. Eu me 

lembro que até desenvolvemos um roteiro para ajudar os alunos a desenvolver suas 

pesquisas (ANA OLIVEIRA-GRUPO FOCAL) 

 

 Assim, o evento foi concebido na perspectiva de proporcionar aos alunos um 

momento rico em manifestações científicas, artísticas e culturais, de forma a fazê-los perceber 

como jovens pesquisadores, comprometidos com a reflexão e a proposição de soluções para 

as questões sociais que afligiam o país na época, como se pode verificar do recorte abaixo: 

 
Haverá debates, seminários, painéis, teatro, conjunto folclórico, exposição de artes 

plásticas e outras atividades. Nessas reuniões, o aluno (JOVEM PESQUISADOR) 

terá a oportunidade de divulgar seus trabalhos, discutindo os projetos de pesquisa, 

ouvindo apreciações, criticando e ainda comentando trabalho de outros. Problemas 

nacionais e regionais relevantes serão expostos e discutidos, com audiência 
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franqueada ao público em geral, que terá direito de participar dos debates 

(Informações gerais sobre o I MINICONGRESSO, 1983: 2). [grifo do original] 

 

Sua ideia fluiu, e no ano de 1983 a escola realizou o seu primeiro congresso 

científico, intitulado “I Minicongresso das Ciências”, concebido com o objetivo de inserir o 

aluno num processo de investigação científica mais rigoroso, conforme assinalado no 

documento que o normatizou: 

 
O MINICONGRESSO deverá possibilitar a você: 

 a idealização de investigações científicas, através da formulação de questões, 

bem como a montagem e execução de projetos de pesquisa; 

 o desenvolvimento de atitude crítica diante da evidência; 

 a compreensão das atividades científicas como um conjunto de indagações, 

formulação e teste de hipóteses e, acima de tudo, de comunicação entre os 

povos; 

 o desenvolvimento da capacidade de observação e reflexão como relação aos 

fatos que o rodeiam; 

 a compreensão da importância das ciências e seus princípios básicos na vida 

cotidiana; 

 o respeito, a admiração e a responsabilidade pela natureza; 

 o despertar e o estímulo de sua criatividade; 

 o desenvolvimento da curiosidade e do raciocínio. (Informações gerais sobre o 

I MINICONGRESSO, 1983: 1). 

 

Outro aspecto a assinalar no I Minicongresso foi a liberdade que os alunos 

tiveram de decidir por participar ou não de sua vivência, uma vez que os que não fizessem 

opção de se envolver em tais pesquisas, assistiriam às apresentações tomando conhecimento 

do resultado do trabalho e, como alternativa avaliativa, poderiam fazer as provas das 

disciplinas com pontuação equivalente ao valor atribuído à atividade desenvolvida no 

congresso.  

Entretanto, a despeito de tal liberdade, a EEPJIS estimulava os alunos a se 

envolverem nos trabalhos, defendendo tal evento como uma oportunidade de enriquecimento 

e consciência crítica da realidade, assim expressa no documento do minicongresso:  

 

[...] os temas propostos são PALPITANTES e voltados para os problemas que nos 

cercam. À medida que VOCÊ for tomando conhecimento dos mesmos, se sentirá 

ENVOLVIDO e ANSIOSO por participar” (Informações gerais sobre o I 

MINICONGRESSO, 1983: 1). [grifo do original]. 

 

Em termos de estrutura, o supracitado documento é rico em detalhamentos sobre 

como deveria ser trabalhado cada tema-problema e a estrutura do trabalho escrito a ser 

produzido pelos grupos, contemplando “aspectos técnicos de um Trabalho Científico” como a 

apresentação geral do trabalho, os elementos pré-textuais e pós-textuais com seus respectivos 

itens, sequência do trabalho (introdução, desenvolvimento e conclusão) e orientações sobre 
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como organizar as referências bibliográficas, realizar entrevistas, aplicar questionár ios e 

elaborar roteiros de formulários.  

Tais preocupações mostravam-se pertinentes, uma vez que era previsto que a 

pesquisa deveria gerar uma monografia a ser apresentada no minicongresso – a culminância 

da jornada de estudos. Para cada grupo formado ou área de pesquisa, era indicado ou 

escolhido um professor orientador, que se encarregava da organização e da condução do 

trabalho dentro da metodologia científica.  

Aqui cabe uma observação assinalada no momento do grupo focal com os 

coordenadores:  

 
O professor-orientador nem sempre era aquele que tinha o domínio completo do 

conteúdo a ser estudado, e muitos, inclusive, optavam para orientar trabalhos fora 

do seu domínio de conhecimento, de forma que tivessem mais oportunidade de 

pesquisar e aprender em conjunto com os alunos. A única coisa que se exigia do 

professor era a orientação correta dos alunos sobre os princípios básicos da 

utilização da metodologia científica (NORA SALOMÃO - GRUPO FOCAL). 

 

Pela fala, entendemos ser necessário assinalar que os minicongressos, por essa sua 

dinâmica de favorecer o diálogo, a troca de experiências entre os diversos envolvidos - 

docentes e discentes -, ofereciam igualmente aos professores uma oportunidade riquíssima de 

ampliar seus conhecimentos, tanto os culturais como os relativos à metodologia do trabalho 

científico, já que, como assinalamos em outra oportunidade, muitos deles não tinham uma 

leitura muito aprimorada sobre o assunto.  

Esse dado pode ser comprovado pelas falas das professoras Nora Salomão e 

Lázara Santana: 

 
Realmente, nesse período eu aprendi muito sobre pesquisa. Desenvolvemos muito a 

pesquisa na escola (NORA SALOMÃO - GRUPO FOCAL). 

A gente aprendia, eu aprendi muito com os alunos nessas pesquisas, porque cada 

professor ficava numa turma coordenando os trabalhos, e os alunos de primeiro, 

segundo e terceiro ano, juntos ali, pesquisando (LÁZARA SANTANA). 

 

Assim, seguindo as instruções, os alunos se inscreveram em observância às vagas 

definidas para cada tema, independentemente da série em que estavam matriculados. A partir 

daí, foram agrupados de acordo com o tema escolhido, passando a compor uma turma que no 

dia agendado, 22/06/1983, recebeu instruções mais precisas sobre o trabalho a ser 

desenvolvido.  

No próximo passo, cada turma passou a ter horários alternativos e alguns horários 

específicos de cada semana reservados para a orientação, acompanhamento e supervisão dos 

trabalhos pelo professor orientador do respectivo tema-problema. Todo o processo devia ser 
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registrado em ficha de avaliação, especificando nomes de equipes, tarefas realizadas, datas de 

atendimento, pesquisa e apresentação e pontuação atribuída a cada etapa do processo 

vivenciado.  

O processo deflagrador do minicongresso com as jornadas de estudos ocorreu em 

junho de 1983, ocasião em que a coordenação divulgou nota aos professores dando início às 

atividades referentes ao I MINICONGRESSO. Para tal, solicitava que fosse proposto “ao 

aluno, como 1ª tarefa, o levantamento bibliográfico do assunto por ele escolhido” 

(Orientações para a 1ª tarefa referente ao I MINICONGRESSO, 1983).  

No texto, chamavam a atenção para algumas instruções sobre como realizar o 

levantamento bibliográfico, que fontes bibliográficas poderiam ser utilizadas pelos alunos e as 

bibliotecas da cidade em que os mesmos poderiam buscar subsídios, tudo isso tratado de 

forma esquemática e clara. 

Em síntese, o trabalho a ser desenvolvido contemplava o seguinte cronograma de 

atividades: jornada de estudos iniciada com os primeiros contatos da equipe organizadora para 

a escolha dos temas; sensibilização dos professores; sensibilização dos alunos; instruções aos 

alunos e primeiro contato com os temas por meio da coletânea de chamativos; agrupamento 

dos alunos e distribuição dos professores-orientadores por tema; primeiro contato dos alunos 

com o professor-orientador para desenvolver o planejamento; entrega do planejamento 

enriquecido aos alunos; desenvolvimento das atividades previstas no planejamento dentro da 

metodologia científica e, por fim, a realização do minicongresso com a apresentação dos 

resultados da pesquisa por meio de um trabalho consolidado por turma e a apresentação final 

livre na forma de seminários, palestras, representações teatrais, jornal falado e júri simulado, 

entre outras.  

Considerando o primeiro evento, este foi planejado para ser iniciado como jornada 

de estudos a ser desenvolvida por um período de cinco meses, tendo como atividade de 

culminância a realização do minicongresso no período de 7 a 12 de novembro de 1983.  

Na ocasião, como previsto, ocorreram simultaneamente debates, seminários e 

painéis sobre as temáticas selecionadas em meio a apresentações teatrais, exposições e 

apresentações folclóricas, contando-se com a participação da comunidade escolar e o público 

em geral, convidados pelos estudantes por meio de colagens de cartazes, convites e 

propagandas boca-a-boca em meio a familiares e amigos. 

Na ocasião, foram propostos os seguintes temas-problemas: A mulher atual frente 

aos destinos da história; Desemprego - resignar ou reagir?; Controle de pragas - a vítima pode 

ser você; Alimentação X saúde; Plantas medicinais da região; Tratamento de água poluída - 
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possibilidade teórica ou prática?; Pesos e medidas; Estudo do solo de nossa região; Recursos 

energéticos - causas e consequências de seu aproveitamento em nossa região; Toxicomania - 

delírio irreal; Sexualidade; Saneamento básico e Os mistérios do calendário.  

Cada professor-orientador planejava de forma detalhada como envolver a turma 

de alunos sob a sua responsabilidade. Para tal, elaborava um planejamento de pesquisa, 

constando a enunciação do tema-problema, a problemática apresentada na forma de 

questionamentos diversos, bibliografia recomendada, assuntos a serem estudados, atividades 

(pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, entrevistas, aplicação de formulário e práticas em 

laboratórios, entre outras), providências necessárias, recursos previstos e um espaço destinado 

ao registro das hipóteses e das datas em que cada atividade seria realizada. 

Assim, consolidado o agrupamento dos alunos por tema, com seus respectivos 

professores-orientadores, passava-se à organização do planejamento do trabalho. Cada equipe 

se reunia e tratava de discutir a maneira mais eficaz de se fazer sua apresentação. Esboçava-

se, então, o planejamento. De posse do esboço, o orientador o organizava e o devolvia 

enriquecido aos alunos. 

Cabia aos alunos o cumprimento do cronograma previsto no planejamento até a 

apresentação final dos resultados da pesquisa.  

Nesse passo, de posse de todo o material, tanto relativo à pesquisa teórica como 

empírica, os alunos tratavam de organizar a análise e interpretação dos dados. Conforme nos 

relata Ana de Oliveira, era nessa etapa que se travavam os grandes debates. “Era a parte do 

trabalho de maior relevância, pois nela o aluno mostrava sua capacidade de absorção do 

conteúdo estudado e também sua versatilidade para solucionar novos problemas que surgiam 

da pesquisa” (ANA OLIVEIRA-GRUPO FOCAL). Ainda de acordo com ela, esta também 

era a parte mais relevante para o processo de avaliação dos alunos.  

As avaliações eram contínuas e por atividades, sendo os seus resultados 

acrescidos a uma avaliação final feita por meio de uma banca composta por professores da 

própria escola, alunos e visitantes e, pelo seu caráter multidisciplinar, contava pontos para 

todas as disciplinas. 

Para avaliação desses trabalhos, havia a Ficha de Avaliação da Pesquisa, 

identificando aspectos avaliáveis para a apresentação e o trabalho escrito, que recebiam, cada 

um, a pontuação de 0,0 a 1,0.  

Em termos de trabalho escrito, se referiam à importância, clareza e delimitação 

dos problemas; valor prático ou teórico do estudo; organização da fundamentação teórica 

(sequência lógica, clareza, conceitos, teorias); forma de análise dos dados (descrição verbal, 
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tabelas, gráficos); conclusão (consistência, lógica, contradição); bibliografia (identificação). A 

apresentação tinha como aspectos avaliáveis a clareza e expressão; organização; recursos 

didáticos; atitude dos alunos; conteúdo dos alunos.  

Um dos planejamentos a que tivemos acesso foi “A mulher frente aos destinos da 

História”. De acordo com Terezinha Degani, a professora-orientadora, “o tema foi escolhido 

para referenciar o movimento feminista que reivindicava maiores direitos para as mulheres, 

principalmente as brasileiras” (TEREZINHA DEGANI-GRUPO FOCAL). Assim foi escrito 

o tema-problema: 

 
Você, com certeza, tem conhecimento das tramas desenvolvidas na novela “Guerra 

dos sexos”, ora transmitida pela Rede Globo. 

A história mostra as mulheres de uma grande empresa, que tentam, a todo custo, 

provar que a competência feminina é superior à masculina. 

-Estará a novela retratando o que tem sido a luta da mulher brasileira? 

-Não estará essa luta marginalizando outros setores da sociedade? (Planejamento de 

Pesquisa – Tema: A mulher frente aos destinos da História, 1983). 

 

Na sequência, sete problemáticas se seguiam, a saber: 

 
1. Ao longo da História do Brasil, como foi se dando a modificação da posição da 

mulher na sociedade? 

2. A legislação brasileira atual, no que diz respeito à mulher, é discriminatória? 

3. Qual a posição da Igreja Católica frente ao papel da mulher na sociedade? 

4. Os programas desenvolvidos pelos movimentos de mulher, a seu ver, estão 

preocupados com a construção de um mundo socialmente justo? 

5. É verdade que as donas de casa são alienadas? 

6. As mulheres brasileiras, em especial as de Uberlândia, são discriminadas no 

trabalho? 

7. Há uma preocupação da mulher brasileira em se organizar? (Planejamento de 

Pesquisa – Tema: A mulher frente aos destinos da História, 1983). 

 

A problemática exposta provoca muita polêmica, incentiva o aprofundamento das 

pesquisas e traz para o interior da escola uma temática pouco discutida na sociedade 

uberlandense da época - a discriminação sofrida pela mulher.  

É importante observar o desdobramento do tema-geral em problemáticas 

intermediárias, que visavam chamar atenção dos alunos para a situação da mulher em diversos 

contextos de convivência social, considerando o cenário social mais amplo – a sociedade, a 

igreja, o lar, a cidade, o mundo do trabalho, a mídia e o próprio ordenamento legal, 

anunciando desafios e necessidades de enfrentamentos, mobilização e organização das 

mulheres no âmbito dos movimentos sociais. 

O maior desafio do congresso se constituía na escolha da forma mais adequada de 

apresentar os temas escolhidos para os alunos. Era necessário encontrar uma maneira de 
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sensibilizá-los de imediato para que o seu interesse ficasse sedimentado. Nesse sentido, os 

temas eram apresentados na maioria das vezes de forma bastante abrangente e sugestiva .  

Mostramos exemplos variados de forma a confirmar nossa afirmação. Quanto a 

temas de natureza cultural: 

 
O PODER MÁGICO (OU DIABÓLICO) DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO: 

Ao lado dos conhecimentos que a escola transmitirá na medida do seu valor relativo, 

o grande desafio da educação moderna é apurar o raciocínio e estimular a 

imaginação, aguçando a capacidade crítica e criativa, num mundo em que as opções 

se multiplicam e as invenções e descobertas ocorrem a cada passo.  

Pode alguém sorrir atrás das grades? Não. Nos cárceres, sempre há rostos tristes, 

angústia e sofrimento. É a situação normal de qualquer prisioneiro.  

No mundo da comunicação, porém, ocorre um fenômeno curioso: o homem da era 

eletrônica está sob controle, é monopolizado e conduzido pelo sistema; e ele  sorri, 

está satisfeito. Nem dá conta de sua alienação. 

Será verdade que os meios de comunicação social controlam e manipulam o 

homem? O que estará por trás das luzes coloridas dos programas de TV ou das 

manchetes garrafais que encabeçam os artigos de jornal?  

Desvenda esses mistérios, fazendo um bom trabalho? (Planejamento de Pesquisa – 

Tema: Meios de Comunicação, 1983). 

 

Quanto a temas de natureza tecnológica: 

 
Você gostaria de participar de um projeto científico? Que tal construir uma bomba 

de elevação de água ou um sistema de aquecimento solar, um projeto modelo de 

irrigação, um teste de germinação de sementes ou a determinação de umidade 

relativa do ar? Que tal construir um fogão solar? Venha pesquisar! Associe-se a nós 

e realize qualquer um desses projetos. Talvez você consiga mudar o mundo 

(Planejamento de Pesquisa – Tema: Tecnologia, 1983.). 

 

Quanto a temas de natureza política: 

 
Você tem ideia da profundidade da crise econômica que vive o Brasil hoje? Você 

calcula o valor da dívida externa brasileira? Você já questionou sobre o nível de 

dominação do Brasil pelos países imperialistas? Você conhece os efeitos da recessão 

econômica? Você tem observado as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo 

após ter recorrido ao Fundo Monetário Internacional? 

Onde encontrar as causas que explicam um custo de vida tão alto e um dos índices 

de inflação mais altos do mundo? Por que o desemprego e a miséria aumentam todos 

os dias? 

Entender essa questão é não apenas um direito, mas também uma necessidade de 

qualquer brasileiro, pois todos, indistintamente, sofrem consequências dessa política. 

Assim, será possível a cada um encontrar os meios para solucionar essa questão 

crucial. 

Como resolver o problema da crise econômica?  (Planejamento de Pesquisa – Tema: 

Política, 1983.). 

 

Quanto a temas de natureza social: 

 
DESEMPREGO: RESIGNAR OU REAGIR? 

Os que lidam com bombas ensinam; para haver explosão, é preciso juntar um 

detonador com uma carga explosiva. Sem esta, não há detonador que consiga fazer 

explodir uma bomba. Esse princípio também vale para explosões sociais. 
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Pessoas e grupos – dos mais variados matizes ideológicos e com interesses e 

objetivos diversos, atuam como estopim de „saques‟ e desordens que tanto assustam 

a população. Nenhum desses estopins tem a menor eficácia, se não existir, por trás 

de tudo, uma carga explosiva. Seu nome: DESEMPREGO. 

Por isso, nenhuma reflexão séria sobre esses dramáticos acontecimentos pode deixar 

de colocar o problema do emprego como eixo central do raciocínio. 

É isso que gostaríamos que você fizesse, uma pesquisa séria, onde ficassem todas as 

tramas que envolvem o emprego e o subemprego, tanto em plano nacional como em 

plano local. 

Seu compromisso com a História é inadiável. 

Você pode mudar o mundo! 

Não demore! (Planejamento de Pesquisa – Tema: Desemprego, 1983). 

 

Discutidos alguns dos aspectos sobre a constituição e a vivência dos 

minicongressos, cumpre-nos agora analisar até que ponto eles foram inovadores da prática 

escolar.  

Partindo da análise de seus conteúdos, é possível inferirmos que eles tinham uma 

proposta bem ampla de discussão e de democratização do conhecimento por meio do estímulo 

que propiciavam a um trabalho com estrutura científica. Neles, o tema não era único, como 

nos simpósios que os antecederam, ou seja, não havia somente um tema-gerador, mas vários, 

que guardavam uma diversidade de opções, seja em relação a questões culturais, tecnológicas, 

políticas ou sociais. Além disso, eram desenvolvidos por um período de tempo aproximado de 

cinco meses, o que favorecia condições mais adequadas para a realização de uma pesquisa 

que se pretendia científica. 

Eles eram desenvolvidos de forma a possibilitar a intensificação de ações 

interdisciplinares que facilitassem a construção do conhecimento e, assim, favorecer uma 

perspectiva de formação integral dos alunos (LUCKESI, 1985).  

Quanto à perspectiva interdisciplinar, eles apresentavam características que nos 

permitem inferir que favoreceriam o intercâmbio de experiências pedagógicas, porquanto os 

professores-orientadores compatilhavam conhecimentos construídos ou não com outros 

professores e com os próprios alunos. “Antes havia uma dificuldade acentuada para que os 

professores trabalhassem em harmonia. Com os projetos de trabalho desenvolvidos nos 

minicongressos, houve mais integração” (ANA OLIVEIRA-GRUPO FOCAL). 

Em relação à metodologia científica utilizada nos projetos de trabalho 

desenvolvidos, parece ter contribuído para uma melhoria no entendimento do significado e da 

elaboração de uma pesquisa pela comunidade escolar. Isso pode ser confirmado pelo acesso 

que tivemos ao trabalho dos alunos do Curso de Contabilidade (noturno de 1984) , elaborado 

por Artur H. Soares, José H. Camargo, Luís A. Canderoli, Reginaldo A. da Silva, Valdir S. 

Ribeiro e Wellington da S. Ferreira sobre o tema “Corrida Armamentista”.  
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O referido trabalho (ANEXOS) apresenta-se muito bem estruturado, compondo-se 

de índice, introdução, metodologia, procedimentos teóricos, conclusão e bibliografia , como 

sugere um bom projeto de pesquisa. Os alunos descrevem e comparam o sistema de defesa da 

Otan e do Pacto de Varsóvia, falam sobre os mísseis e as armas nucleares, mostram sua 

preocupação com a Guerra Fria e a possibilidade de uma guerra nuclear e apresentam dados 

importantes para o incentivo a um movimento pacifista mundial. Antecipam, inclusive, o 

projeto Guerra nas Estrelas, fazendo inferências ao uso de satélites artificiais pelas grandes 

potências. Concluem, perguntando: de que forma a corrida armamentista interfere na paz 

mundial?  

A resposta é madura – apresenta consistência teórica - consciente e comprometida 

com os ideais de uma boa convivência humana. 

 

 

  
 

Folha de rosto e conclusão do trabalho de pesquisa apresentado (ARQUIVOS DA EEPJIS)  

 

 

 

Parece-nos que os minicongressos permitiram uma adequação curricular mais 

contextualizada, porquanto mobilizaram os alunos em torno de temas afeitos ao seu cotidiano. 

Nesse sentido, concluímos com Morin (2001), ao afirmar a contextualização como 
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facilitadora da aprendizagem, que desenvolve o espírito crítico, a criatividade e  socializa os 

processos de produção do conhecimento.  

 
Observávamos pela sequência dos trabalhos apresentados o quanto a nossa 

juventude é criativa. O poder de improvisação conseguia gerar um clima de 

suspense e expectativa a cada nova apresentação. O desenvolvimento da 

curiosidade e do raciocínio ficava latente. Despertavam-se os dons artísticos; os 

pintores, os desenhistas, os poetas, os músicos, os dançarinos e até os mais 

introvertidos conseguiam se superar e, às vezes, surpreendiam (ANA OLIVEIRA-

GRUPO FOCAL). 

 

Poderíamos considerar ainda outros aspectos que reforçam a condição inovadora 

dos Congressos da EEPJIS.  Não o faremos por entendermos que sua ausência não prejudica 

as nossas conclusões.  

No mais, gostaríamos de encerrar este item dizendo que todos nós educadores, 

sabemos da necessidade premente de transformar os espaços escolares em espaço de pesquisa, 

de realização de projetos que ajudem na construção do conhecimento, um espaço de inovação.  

Na sequência, houve apenas o II Minicongresso, sobre o qual não conseguimos 

nenhum material escrito para que pudéssemos nos debruçar e realizar uma análise e descrição 

mais efetiva.  

Assim, os minicongressos da EEPJIS nos moldes anunciados se firmaram como 

um caminho pedagógico próspero e inovador, conforme ressalta a nossa entrevistada, 

professora Lázara Santana: 

 
E é assim, a escola me encantou pelo seu estilo. No primeiro ano, eu já achei a 

escola muito diferente, porque tinha o minicongresso da ciência e tinha o simpósio 

de atualidades. (...) A gente juntava todos os alunos de primeiro, segundo e terceiro 

ano para estudar um tema. Eles optavam pelo tema e faziam aquele estudo e depois 

faziam apresentação. Eu achei aquilo uma coisa muito rica (LÁZARA 

SANTANA).  

 

Fomentaram a curiosidade e o interesse pela investigação no cotidiano escolar e 

resgataram a melhoria do nível de aprofundamento teórico-metodológico das pesquisas 

desenvolvidas pelos alunos.  
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Apresentações do I Minicongresso das Ciências. Á esquerda, exposição de trabalho sobre toxiologia. À direita, 

apresentação na quadra com assunto não identificado (ARQUIVOS DA EEPJIS) 

 

 

 

Entretanto, tais eventos foram posteriormente substituídos pelos Simpósios de 

Atualidades. Tal mudança foi motivada pela inserção da escola num projeto da UNESCO, que 

tinha como foco uma temática única – a educação para a paz.  

Assim, quando a instituição optou por desenvolver um projeto de preparação para 

um evento em comemoração pelo Ano Internacional da Paz (1986), que tinha um tema-

gerador único, a Normy e sua equipe decidiram retornar a antiga nomenclatura, organizando o 

V Simpósio de Atualidades, o último de sua gestão.  

É importante destacar que tal retorno não representou um retrocesso, uma vez que 

não se perdeu de vista o forte viés problematizador pautado no rigor do método científico 

defendido até então pelos minicongressos, como veremos na discussão a seguir.  

 

5.1.4.3. A (re)contextualização do simpósio de atualidades à realidade global: a EEPJIS 

como escola associada à UNESCO 

 

No final de 1984, a Normy Barbosa tomou conhecimento, por meio de nota 

registrada em uma revista distribuída nas escolas pela Secretaria Estadual de Educação, da 

existência de um Plano de Escolas Associadas da Unesco (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e a Cultura). A partir desse Plano (PEA)
43

, essa organização 

buscava  

                                                 
43

 “A Rede PEA foi lançada depois da segunda Guerra Mundial pelos fundadores da UNESCO, como parte da 

busca pela real paz. Eles estavam conscientes da necessidade de ir além da teoria, comum nos círculos de 

docentes, do „ensinar para a paz‟. Acreditavam, então, que a paz se constrói pela educação, por métodos 

participativos de aprendizagem, por um currículo relevante, por um clima de respeito mútuo e não-violência em 

sala, na escola, na família e na comunidade.” Atualmente, o PEA foi redimensionado e, em linhas gerais, “o que 

caracteriza uma escola que participa da Rede PEA é a sua adesão aos princípios defendidos pela UNESCO. Uma 

escola associada desenvolve um projeto educativo de qualidade, no qual a formação humanista tem peso 

especial, incluindo temas como construção da paz e da cidadania, desenvolvimento sustentável, o respeito às 

diferentes culturas, o combate ao preconceito e à discriminação, a valorização do patrimônio histórico, entre 
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[...] erigir en la mente de los hombres los baluartes de la paz; para asegurar a todos 

el pleno e igual acceso a la educación; para alcanzar gradualmente los objetivos de 

paz internacional y de bienestar general de la humanidad; para contribuir a la paz y a 

la seguridad estrechando la colaboración entre las naciones a fin de asegurar el 

respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos y a lãs libertades 

fundamentales de todos; y para fomentar el ideal de la igualdad de posibilidades de 

educación para todos (GOÑI, 2004, p. 3-4) 

 

Diante disso, a Normy encaminhou uma correspondência ao setor competente, 

buscando informações mais detalhadas sobre o referido processo. Reunidas as informações, 

optou por candidatar a escola, submetendo a proposta da instituição no formato recomendado 

pelo Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC) – (Comissão Nacional da 

UNESCO).  

Assim, no documento elaborado, intitulado Plan de Escuelas Asociadas en 

Educación para la Cooperación Internacional y la Paz, a direção em nome da instituição 

assumia o seguinte compromisso: “ [dar] una contribución activa al Plan, tal como fue 

mencionado anteriormente, durante un plazo inicial de dos años. Al final de cada año escolar 

se enviará um informe sobre las actividades llevadas a cabo a la Secretaria de la Unesco.” 

(Plan de Escuelas Asociadas en Educación para la Cooperación Internacional y la Paz, 1984, 

capa). 

Segundo o referido plano a ser desenvolvido a partir do ano de 1985, como etapa 

inicial estava previsto o trabalho com projetos a partir do tema escolhido, “O ano 

internacional da juventude”, um entre os vários temas propostos pela UNESCO, que foi 

vivenciado tendo em vista o alcance dos seguintes objetivos:  

 
1º - reconhecer-se como indivíduo e membro da sociedade, de acordo com suas 

capacidades, em situações que visem à melhoria das condições de vida de seu bairro, 

sua cidade, seu Estado e de seu e outros países; 

2º - aplicar os conhecimentos adquiridos durante o desenrolar do projeto, em 

situações que exijam ambiente de amizade, cooperação, principalmente em seu 

bairro. 

3º - participar de atividades, nas quais possa contribuir, de forma a ajudar grupos 

comunitários mais carentes em quaisquer aspectos, não importando origem, raça, 

credo ou convicção política dos mesmos. 

4º - reconhecer a importância das atividades criativas e da sua participação em 

trabalhos conjuntos, como forma de crescimento individual e grupal.  

5º - envidar esforços na busca de soluções mediatas e imediatas para problemas que 

requeiram sua participação, através de estudos e análises das condições do meio em 

que vive, bem como, de outros que dele necessitam, utilizando-se de recursos 

                                                                                                                                                         
outros. Ao mesmo tempo, participar requer a consciência da importância do uso das tecnologias de comunicação 

(TICs), essenciais para a troca de experiências, para o desenvolvimento de projetos comuns e para a própria 

atuação do PEA como rede pedagógica. Além disso, uma escola associada é [...] uma embaixadora dos ideais 

dessa organização. Esse compromisso se materializa no cumprimento de algumas formalidades, bem como na 

manifestação de uma postura participativa e propositiva” (PEA/UNESCO, 2008, p. 3 e 19).  
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materiais e humanos disponíveis e legais (Anexo do Plan de Escuelas Asociadas en 

Educación para la Cooperación Internacional y la Paz, EEPJIS, 1984, p. 1-2). 

  

A EEPJIS, então, aceita como escola-candidata ao Programa de Escolas 

Associadas a Unesco (Rede PEA), desenvolveu seu plano de trabalho nos dois anos que se 

seguiram e enviou os resultados por meio de um relatório, como havia sido previsto. 

Cumprida essa etapa, recebeu a certificação como escola associada à UNESCO.  

As referências postas pelos entrevistados nos dão conta de que apenas a EEPJIS 

cumpriu a tarefa acordada, e mais, entre todas as escolas associadas até então, foi a única da 

esfera pública e do Estado de Minas Gerais que se fez representar nessa organização: “Na 

época da Normy, ela era corajosa e ela ia atrás da inovação da escola. Se vê que a UNESCO 

foi a primeira escola pública do Estado a se filiar. Teve aquele evento, que chamou muita 

atenção na comunidade” (LÁZARA SANTANA). 

Corroborando com tal informação, em registros obtidos em meio eletrônico, 

tivemos acesso à lista de instituições participantes do Plan de Escuelas Asociadas de la 

UNESCO para el fomento de la educación internacional, datado de 1992.  

A despeito de ser uma listagem de data posterior ao ano de submissão da 

candidatura da escola ao PEA, foi possível identificarmos as 15 instituições brasileiras 

certificadas nesse ano, a maioria de São Paulo e do Rio de Janeiro, havendo apenas uma 

escola do Distrito Federal e uma de Minas Gerais, a Escola Estadual Professor José Inácio de 

Souza, única escola pública certificada da época
44

. 

É importante salientar que a ideia de a instituição se candidatar para o PEA foi 

discutida na EEPJIS, não se tratando de um interesse apenas da Normy Barbosa, uma vez que 

tal candidatura implicava um compromisso institucional a ser assumido pela comunidade 

escolar como um todo, sob pena de não se poder atender aos requisitos impostos às escolas-

candidatas, na época relativos à execução do plano aprovado pela UNESCO, por um tempo 

mínimo de dois anos e a apresentação anual de relatórios, conforme ressaltado anteriormente.  

Para situar a aquiescência da instituição, destacamos um trecho do documento em 

estudo, que registra a reunião realizada com os alunos. Esta ocorreu posteriormente à reunião 

com a equipe pedagógica, que foi seguida pela reunião com os professores. 

 

                                                 
44

 Atualmente, a Rede PEA conta com 8 mil escolas-membros e instituições de educação espalhadas por 177 

países de todos os continentes, e o Brasil consta como o país com maior rede de escolas associadas. São 201 

escolas, sendo 64 no Rio de Janeiro, 63 em São Paulo e em menor número em outros Estados brasileiros. A título 

de informação, a EEJIS ainda consta como escola associada, entre as dez instituições de Minas Gerais, agor a 

juntamente com outras quatro escolas estaduais (PEA/UNESCO, 2008, p. 20-21) 
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Para determinar o grau de compreensão, assim como a posição dos alunos acerca do 

plano, foi realizada uma reunião com todos os alunos da escola, quando foram 

colocados os objetivos do Plano da Instituição, bem como as atividades para 

desenvolvê-lo. A receptividade foi estimuladora, e os alunos demonstraram grande 

interesse, que deverá ser consolidado no momento em que fizerem o estudo e a 

análise referentes à filosofia da UNESCO, no início do ano letivo de 1985 [...]  

(Anexo do Plan de Escuelas Asociadas en Educación para la Cooperación 

Internacional y la Paz, EEPJIS, 1984, p. 3). 

  

Assim, em 1985, em observância ao plano apresentado à UNESCO, a EEPJIS 

vivenciou o trabalho com o tema geral “O ano internacional da juventude”, tratado a partir de 

diversos temas-centrais e, na sequência, temas secundários abordados mês-a-mês por área do 

conhecimento. Para tal, foi previsto o desenvolvimento do referido plano em todas as 

disciplinas, a partir da contribuição de cada uma delas para a discussão em questão. 

Destacamos alguns aspectos trabalhados por área: 

 
Na área das Ciências Humanas [...], está previsto um trabalho que terá como tema 

central “O jovem como agente transformador”. A partir deste, outros temas 

secundários serão abordados [...]: a fome, o racismo, questão agrária no Brasil, 

realidade e política do município, o populismo no Brasil, o confronto de idades: 

significado real e ético das diversas faixas de idade (juventude, idade madura, 

velhice) para o progresso da civilização.[...]. 

Para a área de Ciências Físicas e Biológicas [...], temas afins serão propostos: a 

tecnologia e o meio ambiente, a importância do aleitamento materno, energia 

nuclear e a paz, a energia nuclear e suas aplicações, a era da informática, fontes de 

energia alternativa (Anexo do Plan de Escuelas Asociadas en Educación para la 

Cooperación Internacional y la Paz, EEPJIS, 1984, p. 2-3). 

 

Nesses termos, durante o ano de 1985 não houve um simpósio ou minicongresso, 

houve, sim, a vivência do trabalho supracitado, tendo como culminância a apresentação das 

pesquisas realizadas em torno dos temas centrais e secundários anunciados; exposições dos 

dados compilados, tendo como foco desenvolver nos jovens a preocupação em se sentirem 

capazes de “interferir nos problemas tratados em cada tema, de forma a se autoretratarem 

como agentes transformadores” (Anexo do Plan de Escuelas Asociadas en Educación para la 

Cooperación Internacional y la Paz, EEPJIS, 1984, p. 2-3).  

Dando prosseguimento ao PEA, no ano de 1986 a UNESCO implementou um 

programa direcionado para o Ano Internacional da Paz.  Tratou-se de uma iniciativa de 

convidar as organizações do Sistema das Nações Unidas “a incorporar em sus programas la 

promoción de las ideas sobre la preparación de las sociedades para vivir em paz, incluídas lãs 

que se refieren a la observación del Año Internacional de la Paz, 1986” ( 23 C/Resoluciones, 

24.4 apud ONU, 1987).  

Assim, em janeiro de 1986 El Correo da Unesco publicou uma mensagem do 

diretor-geral sobre o Ano Internacional da Paz e as quatro décadas da organização em favor 
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da paz. Na ocasião, convidou intelectuais do mundo inteiro, entre eles os educadores em 

geral, a incrementarem sua cooperação em torno do alcance de uma compreensão mais clara 

dos problemas internacionais, tendo em vista “fomentar no mundo tudo que se [pudesse] 

conduzir a um mundo mais pacífico, mas livre, mais justo e solidário.”
45

 

No âmbito das proposições da UNESCO para Ano Internacional da Paz, a 

EEPJIS, dando prosseguimento ao previsto em seu PEA, planejou a realização do V Simpósio 

de Atualidades, cujo tema central foi “A paz mundial”, subdividido em seis subtemas: A 

Fome X Paz Mundial; O Terrorismo X Paz Mundial; A Corrida Armamentista X  Paz 

Mundial; A Ecologia X Paz Mundial; Os Direitos Humanos X  Paz Mundial e Os Regimes e 

Partidos Políticos X Paz Mundial. 

No documento “Orientações gerais para a realização do V Simpósio de 

Atualidades – ano 1986”, identificamos basicamente as mesmas orientações constantes no I 

Minicongresso, em termos de inscrições, formação das turmas, material de pesquisa, roteiro 

de estudo, trabalho escrito, professor-orientador, permanecendo o enfoque do trabalho com 

tema-problema e o uso da técnica de problemas, com os passos detalhados. 

A grande diferença desse simpósio para os eventos anteriores foi a culminância 

planejada na forma de Gincana Cultural do Ano Internacional da Paz. Em todo o material 

norteador das atividades a serem desenvolvidas, há menção expressa sobre a vinculação desse 

evento à programação da Unesco:  

 

A elaboração desse projeto deve-se ao fato de a EEPJIS ter sido escolhida para 

representar o Brasil na comemoração do Ano Internacional da Paz, promovido pela 

UNESCO nos seus 40 anos, através da confecção de materiais didáticos para 

crianças, jovens e adultos, a fim de que possam enriquecer seus conhecimentos 

sobre paz no contexto mundial (Orientações gerais para a realização do V Simpósio 

de Atualidades, 1986). 

 

O material supracitado é rico em detalhamentos sobre como o trabalho deveria ser 

desenvolvido, prevendo-se o mês de agosto/1986 para a sua vivência. Inicialmente, foi 

prevista uma fase preparatória relativa aos procedimentos de sensibilização, inscrição, 

formação das turmas, organização dos coordenadores das turmas e divulgação dos trabalhos 

com a identificação dos alunos inscritos por turma. 

                                                 
45

 Para conhecimento da amplitude das ações estimuladas e apoiadas pela Unesco para o Ano Internacional da 

Paz, consultar Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Consejo 

Ejecutivo. Año Internacional de la paz. (Informe del Director General) Paris, 9 de abril de 1987 (Original 

francés). 
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 Posteriormente, a fase de realização, constando de orientações para o 

planejamento da pesquisa, leituras, anotações, resolução das problemáticas, dos temas-

problemas centrais e secundários a partir de confrontos entre grupos, mini-plenários (onde os 

alunos de uma turma se integrariam com os de outras turmas que estavam estudando o mesmo 

assunto, para troca de informações), painel integrado (retorno do aluno à sala de origem para 

troca de informações sobre todos os assuntos) e a mesa-redonda como culminância, ocasião 

em que os representantes de todos os partidos políticos discutiriam a seguinte problemática : 

“Qual a melhor Constituição para garantir a verdadeira paz no Brasil?”  

Para os alunos do 1º grau, foi planejada uma Gincana Cultural, desenvolvida 

desde a primeira quinzena de agosto e a culminância no final do mês de setembro. Para tal, 

foram sensibilizadas as equipes para realizar as pesquisas sobre diversos países das Américas 

a serem sorteados entre os grupos.  

Assim, deveriam reunir informações relativas aos aspectos econômicos, sociais, 

culturais e políticos de cada país, relacionados com o tema Paz Mundial, incluindo a coleta de 

materiais. Para tal, deveriam seguir roteiro prévio aberto a reformulações, seguido da 

socialização dos resultados da pesquisas por meio de um painel integrado.  

A avaliação das equipes se deu por ocasião da Gincana, contemplando a 

apresentação do consolidado das propostas para solução da Paz Internacional, as 

apresentações artísticas e a realização do teste cultural aplicado pelos coordenadores. 
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Gincana Cultural – Apresentação sobre as manifestações culturais dos diversos países 

(ARQUIVO DA EEPJIS) 

 

 

Com a vivência da Gincana, buscaram-se os seguintes objetivos: 

 
[...] oferecer aos alunos participantes a oportunidade de: 

Corresponder-se com alunos de outros países para obter informações; 

Analisar e refletir sobre os problemas mais sérios que afetam a Paz nos países 

pesquisados. 

Apresentar dados informativos sobre a cultura dos países pesquisados (folclore).  

Apresentar propostas alternativas para solução dos problemas identificados.  

Representar, artisticamente, os países pesquisados (Planejamento para a realização 

da GINCANA CULTURAL DO “ANO INTERNACIONAL DA PAZ”, 1986). 

 

O trabalho foi desenvolvido, alcançando êxito que repercutiu de forma bastante 

expressiva na cidade e credenciou a EEPJIS a participar do congresso das escolas associadas à 

UNESCO, no Rio de Janeiro.  

Posteriormente, avaliado pela Organização, este foi selecionado para representar o 

Brasil no Congresso do Ano Internacional, em Costa Rica. Tais fatos, Normy assim recorda: 

 
O trabalho começou quando no ano anterior [1985] nos inscrevemos como escola 

[candidata] associada à Unesco para participar do Ano Internacional da Paz, um 

congresso que a entidade estava organizando para ser realizado em Costa Rica no 

ano seguinte [1986], em virtude da comemoração do aniversário dos 40 anos de sua 

criação. Fomos a primeira escola pública no Brasil a nos associar a essa entidade. 

[...] Segundo as orientações, deveríamos desenvolver um projeto escolar e 

apresentá-lo para avaliação da entidade e, se eleito, apresentá-lo num congresso de 

escolas associadas no Rio de Janeiro, onde os melhores trabalhos seriam escolhidos 

para representar o País. Nosso trabalho foi eleito pela entidade e fomos ao Rio 

apresentá-lo, concorrendo com várias escolas de elite, todas privadas, e ele foi 

escolhido como o melhor para representar o País no evento. Fomos, então, a Costa 

Rica, com as despesas toda pagas pelo Ministério da Educação de lá, e 

apresentamos o nosso trabalho para outros países participantes (NORMY 

BARBOSA). 
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Telegrama convocando Normy Barbosa para participar do Congresso da Paz em Costa Rica 

 (ARQUIVOS DA EEPJIS) 

 

 

Sobre tal evento, a Unesco assim relata:  

 
Para comemorar el Año Internacional de la paz y el Cuadragésimo aniversário de la 

Unesco tuveron lugar em Zâmbia (del 17 al 21 de septiembre de 1986), em Costa 

Rica (del 24 al 31 de octubre) talleres regionales [...]( PEA/UNESCO, 2008, p. 3 e 

19). 

 

 

Nos registros da Unesco/ORELALC, tal evento é identificado como Seminário 

Regional para el desarrollo de materiales educativos para la paz, envolvendo trinta escolas 

associadas e quarenta e sete clubes da Unesco de dez países (Argentina, Bolívia, Paraguai, 

Equador, Honduras, Brasil, México, Venezuela, Chile, Colômbia), tendo como objetivo 

analisar os materiais produzidos pelos supracitados países, visitar programas e projetos de 

escolas associadas de Costa Rica.   

Sobre a experiência, Normy Barbosa destacou: “Foram cinco dias de troca de 

experiências, onde nos reunimos em escolas diferentes e conhecemos o trabalho desenvolvido 

em cada uma delas” (NORMY BARBOSA). 
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Detalhes da viagem de Normy Barbosa à Costa Rica. Na foto, à esquerda, desfile de apresentação de alunos 

costa-riquenhos na capital, San José, dando boas-vindas às delegações participantes. Na foto, à direita, a 

despedida de Normy no aeroporto de Uberlândia, no momento da viagem. 

 (ARQUIVOS DA EEPJIS) 

 

 

Na sequência, apresentamos a síntese das atividades desenvolvidas e a referência 

feita pelo órgão à apresentação que Normy fez da experiência da EEPJIS no evento:  
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(UNESCO/OREALC, 1986: 8-9) 

 

 

Diante do exposto, podemos inferir que as experiências da EEPJIS alcançaram 

uma projeção importante, mas, a julgar pelo investimento anterior no redimensionamento dos 

seminários na forma de minicongresso, questionamos se a iniciativa da escola em engajar -se 
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no projeto da Unesco resultou em pesquisas com o aprofundamento teórico-metodológico 

esperado.  

Outrossim, entendemos que tais iniciativas, sejam na forma de minicongressos ou 

de simpósios, colocavam a EEPJIS num movimento bastante rico e estimulador da pesquisa, 

motivando grande parte dos alunos e os professores que viviam a instituição a engajar -se com 

ela. Como muito bem assinala a professora Ana Oliveira: 

 
Eu penso que a grandiosidade da escola estava nessas atividades extra-classe. Eu 

me lembro da carinha de menininha de uma aluna, a Cidinha, e a Normy  sentada 

assistindo, e ela apresentando o seminário de plantas medicinais de uma forma 

belíssima, uma menina de quinze anos! E eu, eu nunca tinha tido vivência, nunca 

tinha ido num congresso. No primeiro congresso que eu fui,  eu já era professora da 

faculdade. A escola parava para a realização dessas atividades, suspendia as aulas 

em função dela, e os alunos gostavam de participar. A escola se organizava em 

função da pesquisa. E aquele congresso sobre as regiões do Brasil? Tinha as 

comidas típicas, o folclore, as danças típicas, tinham até as vestimentas típicas de 

cada região, tudo feito por eles. Como é que eles deram conta de fazer aquilo? 

Onde eles arranjaram dinheiro?  (ANA OLIVEIRA-GRUPO FOCAL). 

 

 Nesses termos, tais eventos se configuraram como uma marca da instituição, 

tendo ela assumido-os como um caminho a seguir em direção a uma prática que se pretendia 

crítica e contestadora do sistema em suas diversas fases, como é possível perceber na fala da 

professora Terezinha Degani, ao se referir sobre a vivência do II Minicongresso, como citado 

anteriormente: 

 
Então, os minicongressos eu acho que foi um assinte para o pessoal que apoiava a 

ditadura, porque os temas eram de contestação ao sistema. No último 

minicongresso que a ditadura estava quase terminando ou já tinha terminado 

oficialmente, vamos assim dizer, tinha um tema problema que foi eu mesma que 

elaborei, que era „explorar os exploradores‟ e o coronel do 36º, que eu não me 

lembro o nome dele, foi chamado pela Régia para fazer uma palestra lá sobre 

corrida armamentista e ele perguntou para ela: Quem escreveu isso aqui?  Aí ela 

percebeu, né! E enrolou ele para não falar que tinha sido eu. E isso já no fim da 

ditadura, heim! Ele ligou para a Normy para perguntar, e ela falou para ele que a 

ditadura já tinha terminado e que nós tínhamos que ter mais liberdade. Quer dizer, 

nessa época que já tinha terminado, imagina se fosse na época dura mesmo. O 

bispo, Dom Estêvão,  ia lá falar da guerrilha do Araguaia e ele falava tudo 

abertamente. Eu acho até que era para eles ter enfrentado mais o Zé Inácio 

(TEREZINHA DEGANI – GRUPO FOCAL). 

 

 No entanto, não queremos deixar transparecer que tais eventos são uma panaceia 

para fazer os enfrentamos necessários e resolver os problemas da educação brasileira.  

Entretanto, é importante destacar que eles surgiram num contexto de exceção 

como opção para que os ideais de uma educação transformadora não padecessem nos bancos 

escolares e permaneceram fazendo parte do projeto político e pedagógico da instituição em 

suas diversas fazes, sofrendo alterações e influências, mas sempre se propondo a contribuir na 
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perspectiva da formação crítica dos alunos – “por exemplo, aqueles seminários que eram 

feitos sobre determinados assuntos, isso era uma coisa que movimentava com a escola toda e 

era bom porque criava um espírito crítico, espírito político, de participação na sociedade” 

(NELSON DE NARDI) -, aspecto que iremos tratar a seguir, por ocasião da discussão sobre a 

materialização da proposta pedagógica da EEPJIS em seu manual de orientações. 

 

5.1.4.4. O registro da proposta pedagógica da EEPJIS: o Manual de Orientações Gerais 

sobre a Estrutura e Funcionamento da Escola 

 

Em meio às iniciativas e práticas descritas até o presente momento, em termos de 

documento que confirme a materialização do projeto da escola na era Normy Barbosa, 

tivemos acesso ao Manual de Orientações Gerais sobre a Estrutura e Funcionamento da 

Escola, datado de 1984.  

Estruturado de forma similar a um Regimento Escolar, o documento apresenta 

uma justificativa e trata dos seguintes aspectos: filosofia, metodologia, estudo em grupo, 

avaliação, utilização dos diários de classe, cursos em funcionamento na escola, serviços de 

apoio pedagógico, Módulo II, Serviço de Orientação Educacional, Normas Disciplinares, 

Funcionamento da Biblioteca, Colegiado, Centro Cívico, Associação de Pais e Mestres, 

Minicongresso das Ciências, Dependência, Adaptação.  

Em sua justificativa, o documento expressa a intenção de que o manual possa 

“fornecer subsídio para que a integração desses novos colegas à realidade da escola [fosse] 

mais rápida e efetiva” (MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA 

E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, 1984, capa do documento), haja vista o fato de que a 

escola estava crescendo muito, tendo a cada dia novos professores acessando a instituição.  

Tal referência expressa no documento nos permite inferir que a gestão e equipe 

pedagógica sentiram a necessidade de orientar de que forma o processo pedagógico devia ser 

desenvolvido pelo corpo docente da instituição para se colocar em consonância com as 

normas resultantes das reflexões e estudos advindos das experiências vivenciadas até então. 

Nesses termos, a redação do manual avança para além de uma linguagem que 

representa as formalidades estruturais de um Regimento Escolar, porque incorpora também 

pormenores e orientações de natureza pedagógica como citações de teóricos e normas de 

conduta. Essa redação, elaborada de uma forma bem didática, refletiu o interesse da equipe 

gestora da EEPJIS de fazer do documento um manual de fácil consulta para os professores, 

seus principais interlocutores, de forma a lhes permitir uma rápida e efetiva integração na 

realidade da escola.  
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A despeito de questões gerais de funcionamento da EEPJIS, destacamos os 

aspectos que julgamos importante para a nossa pesquisa, nomeadamente os que guardam mais 

relação com a natureza do trabalho pedagógico desenvolvido na instituição. 

O primeiro é quanto à filosofia norteadora do trabalho escolar. Assinala o 

documento como meta principal da escola “fazer de seu aluno um ser pensante, capaz não 

apenas de conhecer a realidade que o cerca, mas, principalmente, de desenvolver habilidades 

para questionar e transformar a sociedade” (MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS 

SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, 1984: 1) (grifo do original). 

É preciso ressaltar que tal meta não era demais ousada, já que o manual é datado 

de 1984, época influenciada por proposições educacionais de diversas correntes educativas 

que sinalizavam uma perspectiva comum de anseio pela redemocratização da sociedade 

brasileira. Essa perspectiva se traduz no uso de expressões, tais como crítica, emancipação, 

educação como prática social nos projetos educativos da época (CANDAU, 2000), aspectos 

visivelmente expostos na filosofia apresentada no manual da EEPJIS. 

Outro aspecto a ser considerado é a opção do ensino pautado em temas-

problemas, adotando-se para a sua efetivação a norma do Método Científico, sendo nesse 

sentido recomendada a elaboração de planejamentos por unidade em conformidade, sempre 

que possível, com os seguintes passos: Tema-Problema, Problemáticas ou Problemas 

Secundários, Levantamento de Hipóteses, Assuntos a serem estudados, Atividades, Teste das 

Hipóteses. 

No documento, são tecidas explicações detalhadas sobre cada passo supracitado. 

Pela sua importância no contexto de todo o nosso trabalho, destacamos a conceituação que o 

manual traz de tema-problema na forma como ele era percebido na comunidade escolar: 

 
[2.1] sua elaboração deve se dar de tal forma que englobe toda a unidade, ou seja, de 

modo que o aluno só tenha condições para resolvê-lo depois do estudo de todos os 

assuntos que a compõem. Geralmente, a elaboração do Tema-Problema é vista como 

um bicho-de-sete-cabeças. Na realidade, não é tão difícil assim. Quando um 

professor desenvolve uma unidade, ele tem em mente determinados objetivos (a 

serem alcançados pelo aluno), participando dos mais simples (os de conhecimento) 

para os mais complexos (os de desenvolvimento de habilidades). Dessa forma, a 

proposição do tema-problema age como um desafio ao aluno: demonstrar que 

atingiu os objetivos terminais (aplicação, análise, síntese ou julgamento), através da 

resolução do mesmo. E isso só é possível, quando ele venceu todos os objetivos 

propostos em escala de dificuldades. É bom lembrar que, embora a apresentação do 

Tema-Problema se dê na introdução da unidade, sua conclusão geral será a última 

atividade a ser desenvolvida. A conclusão geral da classe sobre o mesmo deve ser 

precedida de resolução individual, confronto grupal e, só depois, através de alguma 

técnica de dinâmica de grupo, atingir a classe como um todo. 

2.2. Problemáticas ou Problemas Secundários – as problemáticas são subsídios para 

a resolução do Tema-Problema. Uma boa “dica” é elaborá-las por Subunidades, 
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visando, sempre, desmontar o Tema-Problema (MANUAL DE ORIENTAÇÕES 

GERAIS SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, 1984: 1). 

 

O propósito com a adoção do método científico era iniciar os alunos como 

“futuros pesquisadores”, reforçando a necessidade de se levantar hipóteses.  

A formulação das hipóteses ocorreria por meio do “conhecimento leigo que eles 

têm sobre o assunto, [para tal deviam] tentar descobrir as possíveis respostas para as 

problemáticas e, depois, para o tema-problema. No final do estudo, eles [iriam] confirmá-las 

ou rejeitá-las” (MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, 1984: 1). 

As atividades sugeridas para serem desenvolvidas pelos alunos sob a orientação 

dos professores eram pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa de laboratório, sem, 

contudo, abrir mão da aula expositiva e contemplando ainda dinâmicas de grupo.  

Tais recomendações eram dadas mediante a apresentação de enxertos de textos de 

autores da área com conceitos importantes para o desenvolvimento da atividade, como a 

distinção entre pesquisa científica experimental e a pesquisa de laboratório, que pressupunha 

que ao pesquisador cabia reiterar, provocar e produzir “fenômenos em condições de controle”, 

apresentando-se o detalhamento de instruções a serem seguidas pelo professor em 

conformidade como um manual didático, como é percebido na citação a seguir: 

 
  Roteiro para o planejamento de pesquisa em laboratório: 

 determinação do assunto; 

 pesquisa bibliográfica prévia; 

 formulação de problemas; 

 formulação de hipóteses; 

 prever, conhecer e testar a precisão dos instrumentos que serão utilizados; 

 selecionar as técnicas convenientes para o caso; 

 testar as hipóteses preestabelecidas; 

 generalizar ou ampliar os resultados; 

 fazer predições baseadas  na hipótese confirmada; 

 reiterar experimentos para confirmar predições (MANUAL DE ORIENTAÇÕES 

GERAIS SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, 1984: 

3). 

 

Resgatamos, aqui, por meio do manual, o que foi discutido anteriormente em 

relação à adoção na EEPJIS das dinâmicas e técnicas como GV-GO em detrimento do 

trabalho com temas-problemas. Ele confirma que tal processo foi abandonado e, ainda, que 

houve uma ressignificação dos temas-problemas, de forma a serem aplicados de mameira 

hibridizada com o método científico.  

Entendemos que, em meio à defesa de uma formação crítica do aluno, a equipe 

dirigente e a pedagógica procuraram configurar por meio do manual essa nova linha de 
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trabalho pedagógico que estava sendo desenvolvida pelos docentes, procurando orientá -los 

em meio à expansão por que passava a instituição que recebia professores novatos a cada ano.   

Importante destaque é dado à questão da aula expositiva. Fica latente no 

documento a existência de correntes antagônicas em relação aos méritos do uso de tal 

estratégia de ensino. Uma das posições se coloca em sua defesa, por considerá-la a “única 

estratégia válida para a efetiva aprendizagem do aluno” , e a outra, contrária, propõe sua 

extinção das escolas, apresentando-a como uma estratégia ultrapassada.  

Defende-se uma posição contrária aos radicalismos, destacando-se a importância 

da aula expositiva como sendo indispensável, por exemplo, em situações onde se necessita 

complementar o estudo feito pelos alunos. A sua utilização é posta como eficaz na medida em 

que o professor seja criativo, sendo apresentadas as seguintes sugestões para sua adoção: 

 
 exposição com uso de retroprojetor ou projetor de slides; 

 exposição com ilustrações, dependendo de cada  disciplina: gráficos, mapas, 

diagramas, organogramas, gravuras; 

 exposição com anotações dos alunos; pode ser dado anteriormente ao aluno um 

roteiro de esquema que, à medida que  o professor vai expondo, ele preenche; 

 “palestra simulada” - o professor grava em fita cassete     uma “conferência” sobre 

o assunto. Depois de ouvi-la, os alunos discutem por uns poucos minutos os 

principais aspectos salientados na exposição. Em seguida, coloca-se novamente a 

fita, para que os alunos possam verificar se apreenderam, realmente, a essência do 

conteúdo (MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, 1984: 3). 

 

Quanto à avaliação adotada na EEPJIS, o documento menciona que normalmente 

esta é dividida em diagnose, formativa e somativa. Tece considerações teóricas sobre o uso de 

cada uma dessas formas de avaliação, suas vantagens, recursos e faz observações gerais sobre 

elas.  

O que nos parece interessante destacar é a orientação dada aos professores para 

não atribuírem nota “em hipótese alguma” para a avaliação formativa e para que essa 

avaliação não se convertesse em um treinamento para a avaliação somativa, bem como a 

necessidade de se aplicar atividades corretivas, as mais variadas possíveis, a partir do 

momento em que se identificasse falhas, de forma a favorecer condições para o aluno 

trabalhar os objetivos não vencidos. 

Sobre a avaliação somativa, o manual apresenta sugestões de atividades 

avaliáveis, que, a depender de cada disciplina ou área, podem ser diversificadas. Como 

sugestão, o documento aponta para a importância do professor, dentro dos 50% dos créditos 

reservados, afora a Prova Bimestral, realizar atividades tais como: 
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 arguições escritas e orais, aplicadas no decorrer do bimestre; 

 pesquisa bibliográfica, precedida de roteiro; 

 construção de textos que: 

 retratem a interpretação e/ou tradução de gráficos, organogramas, mapas, 

ilustrações, tabelas, fórmulas etc.; 

 justifiquem ou rejeitem argumentos propostos; 

 interpretação e análise de textos relacionados com o assunto estudado;  

 “deveres de casa”; 

 as diversas técnicas de dinâmicas de grupo; 

 relatório de leitura, norteado por roteiro; 

 autoavaliação: comumente, os professores reservam cerca de 5% dos créditos 

para avaliarem a participação e desempenho dos alunos, no que diz respeito às 

suas atitudes. Nesse sentido, a autoavaliação se traduz na maneira mais justa, já 

que é o próprio aluno (desde que bem orientado para a autenticidade) a pessoa 

mais indicada para avaliar suas atitudes. É bom salientar que o aluno deve 

receber um roteiro para que possa se avaliar mais criteriosamente. Esse roteiro , 

por parte do aluno, a mecanização, tornando a autoavaliação um trabalho sem 

critério (MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, 1984: 4). 

 

Exemplo de uma ficha de autoavaliação: 

 

Atitudes a serem avaliadas 

O 

2

,

0 

M

.

B 

1

,

0 

R

. 

0

,

5 

I 

0

,

0 

1. Procurei esclarecer as dificuldades 

encontradas durante o 

desenvolvimento da unidade? 

    

2. Interessei-me em ampliar os 

conhecimentos sobre a unidade, 

consultando outros autores? 

    

3. Desenvolvi todas as atividades 

propostas pelo professor? 

    

4. Contribuí para o crescimento 

efetivo de meu grupo, sugerindo 

alternativas para seu melhor 

desempenho? 

    

5. Participei ativamente 

(perguntando, discutindo, trocando 

ideias)? 

    

6. Estudei constantemente, não 

deixando para fazê-lo apenas às 

vésperas de avaliação? 

    

7. Fiz anotações durante as aulas 

expositivas? 

    

8. Tive cuidado em preservar os 

materiais emprestados para consulta, 

tais como: revistas, jornais, livros e 

apostilas? 

    

9. Fui pontual na entrega de trabalhos 

e exercícios?  
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10. Fui assíduo às aulas?     

 

Observação: Some os pontos e divida-os por 20. 

 

Resultado final: _________ 

(MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, 1984: 5-6). 

 

Em termos de Serviço de Apoio Pedagógico, o manual destaca que a EEPJIS 

conta com o Serviço de Supervisão Pedagógica, com supervisores distribuídos por turno e 

prédio, responsáveis pelo então 1
0
 grau, e a Coordenação Pedagógica, com coordenadores de 

disciplina ou área encarregados do 2
0
 grau, tendo em vista favorecer o acompanhamento aos 

professores da instituição, desenvolvendo as seguintes funções: 

 
 planejar, coordenar e avaliar as atividades curriculares da escola, acompanhando-

as através das reuniões do Módulo II
46

, dos planejamentos de unidades, de 

conversas informais, etc; 

 sugerir bibliografia atualizada para aprimoramento do professor;  

 sugerir técnicas de ensino, apropriadas para cada etapa  do processo ensino-

aprendizagem, bem como as que melhor se adaptem a determinados conteúdos 

programáticos; 

 promover a integração dos diversos professores da disciplina para troca de 

experiências (MANUAL DE ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, 1984: 10). 

 

O Módulo II devia ser cumprido na escola em duas horas semanais ou quatro 

horas quinzenais, em horários determinados pelos supervisores (1º
 
grau) e os coordenadores 

(2º grau), de forma a agrupar o maior número de professores por disciplina ou área.  

Como essa era a possibilidade de acontecer uma efetiva integração entre eles, era 

a ocasião em que se promoviam momentos de planejamento, estudo e troca de experiências.  

Por fim, extraímos do manual em discussão um último aspecto que julgamos 

importante destacar aqui e que já foi descrito anteriormente na forma de efetivação na 

realidade cotidiana da EEPJIS: o Minicongresso das Ciências. No documento, fica evidente o 

interesse da equipe gestora de torná-lo uma atividade integrante do currículo, pois discrimina 

todas as etapas de sua organização já apresentadas, bem como a previsão de sua aplicação 

também no primeiro grau.  

Esse objetivo está assim descrito: “despertar no aluno o gosto pela  pesquisa 

científica, contribuindo, fatalmente para seu aprimoramento como ser pensante” (MANUAL 

DE ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA 

ESCOLA, 1984: 10). 

                                                 
46

 O Módulo I refere-se à atividade de regência de sala, e o Módulo II, às atividades desenvolvidas pelo 

professor em termos de planejamento, estudo e troca de experiências. 
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Para comprendermos melhor o alcance da proposta pedagógica vivenciada, nos 

deteremos na análise de alguns planos, temas-problemas e/ou projetos desenvolvidos durante 

a era Normy Barbosa, a partir de uma recontextualização da proposta teórica defendida por 

Miracy Gustin. E isso, faremos a seguir. 

 

5.1.4.5. Plano de Unidade: o trabalho pedagógico docente a partir de um tema-problema 
 

Nos arquivos da escola, encontramos um plano de unidade da professora de 

História, Terezinha Degani, apresentando o quadro geral do Brasil Colônia, com a seguinte 

configuração:  

 
A. Tema-Problema 

É comum a gente ouvir a afirmação de que o Brasil, embora independente, ainda 

vive as características básicas do período colonial.  

A seu ver, essa afirmativa tem fundamento ou é produto de desinformação histórica? 

Dê sua opinião fundamentada em argumentos sólidos.  

B. Problemáticas 

1. Qual o grau de autonomia política do Brasil de hoje? E do Brasil colonial? 

2. Quais as características da economia brasileira no período colonial? E da 

economia de hoje? 

3. A cultura do Brasil contemporâneo apresenta pontos em comum com a cultura 

colonial? 

4. A ação da Igreja Católica hoje se compara àquela que exercia no período 

colonial? 

5. O índio e o negro têm hoje condições melhores na sociedade do que naquele 

período? 

6. A sociedade brasileira de nossos dias é mais justa e mais humana do que a 

sociedade colonial? 

C. Levantamento de hipóteses 

D. Assuntos 

1. O período colonial 

2. Organização político-administrativa 

3. Características básicas da economia colonial 

4. Principais atividades econômicas 

5. Formação étnica e cultural 

6. Ação jesuítica: catequese e educação 

7. A sociedade colonial 

E. Bibliografia 

1. Nova História - Ricardo de Moura Faria 

2. História da Sociedade Brasileira – Francisco Alencar e outros 

3. História do Brasil – Elza Nadai 

4. História do Brasil – Luiz Koshiba 

5. O Engenho Colonial – Luiz Alexandre Teixeira Jr. 

6. História do Brasil – Joel Rufino dos Santos 

7. Revistas e Jornais 

F. Avaliação 

1. Interpretação de textos de relacionamento 

2. Interpretação e tradução de organogramas e diagramas 

3. Questões objetivas e discursivas envolvendo a avaliação dos conhecimentos e 

desenvolvimento de habilidades 

Observação: 

Depois do desenvolvimento de todas as atividades propostas para o estudo dos 

assuntos, os alunos testam as hipóteses levantadas e redigem suas conclusões, por 

meio de discussão em grupo do tema-problema e problemáticas. Primeiramente, 
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individual, e depois...em grupo (Planejamento de Trabalho da Professora Terezinha 

Degani - ARQUIVOS DA EEPJIS). 

 

O tema-problema inicia questionando se o Brasil, embora independente ainda 

apresentava características básicas da época da Colônia, seguida de problemáticas 

intermediárias que visaram aprofundar a questão a partir da comparação entre o Brasil no 

período atual (da época – os primeiros anos da década de 1980) e a colônia, considerando 

aspectos culturais e econômicos, grau de autonomia, papel da Igreja Católica, condições de 

vida dos diversos grupos étnicos brasileiros e o grau de justiça e humanidade do modelo de 

sociedade em questão.  

Salientamos que, pelos relatos dos entrevistados, a vivência da unidade seguiu as 

etapas e processos referidos anteriormente, quando descrevemos o trabalho com temas-

problemas na era Miracy Gustin. Podemos inferir que há uma preocupação da professora em 

trabalhar a história numa perspectiva crítica, contextualizada de forma a situar os alunos em 

questões atuais e polêmicas da época. 

Encontramos alguns outros planos, sem a identificação do professor, com temas-

problemas interessantes. Como as estruturas organizativas dos planos se repetem, nos 

deteremos apenas na discussão de alguns deles. Na área de Ciências, primeiro grau: 

 
Manga com leite é veneno! Pão quente e água fria faz azia!  Fruta de vez o diabo 

fez! Carne e peixe na mesma comida, curta a vida! Banana de dia é prata, de noite 

mata! Melancia quente dá esquentamento!  

Verdade ou mentira nesses e em muitos outros tabus e preconceitos alimentares 

passados para nós por nossos avós. Vamos pesquisar e descobrir juntos? 

(Planejamento de Trabalho - ARQUIVOS DA EEPJIS). 

 

Na área de Química, segundo grau: 

 
CONFREI, milagre ou tapeação? 

Um grande número de estranhas e enigmáticas moléstias que castigam o homem 

contemporâneo tem origem na própria parafernália química produzida com a 

finalidade de curar.  

O gesto de voltar-se para as plantas, transcende o mero interesse de encontrar a cura 

para seus males físicos. Também é isso. Mas, por detrás, promove-se o reencontro 

do homem moderno com a natureza. 

Você gostaria de conhecer algumas plantas medicinais e aprender a se curar com 

elas, substituindo assim medicamentos industrializados por medicamentos naturais, 

evitando ser você ou alguns dos seus mais uma vítima da indústria química?  

Enverede nesta pesquisa como se penetrasse mata adentro. Ande por ela conhecendo 

tudo e SAÚDE E PAZ PARA TODOS (Planejamento de Trabalho-ARQUIVOS DA 

EEPJIS). 

 

Na área de matemática, primeiro e segundo graus: 

 
Você teve curiosidade alguma vez de conferir os palitos de fósforo de uma caixa 

com a quantidade fixada no rótulo? Ou de medir uma lata de óleo para ver se ela tem 
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realmente os 900 ml? Ou de conferir o peso da carne num açougue que sempre faz 

promoção?  

Existem estatísticas sobre o setor?  

Há algum órgão oficial no Brasil para fiscalizar o setor? 

Quais são os seus direitos ao descobrir alguma trapaça? 

Aprenda a proteger-se como consumidor, utilizando-se da matemática. Participe 

desta pesquisa. Ela será vibrante! (Planejamento de Trabalho - ARQUIVOS DA 

EEPJIS). 

 

 

Na área de Geografia, primeiro e segundo graus: 

 

Milhares de pessoas vão todo ano à Água Suja, a pé, pagar promessa a Nossa 

Senhora. São aproximadamente 80 km de solo, que para os olhos dos romeiros 

passam despercebidos. Poderiam os senhores pensar que em nossa faixa de solo 

pudesse existir riquezas minerais e que, por falta de informação nossa, isso passasse 

despercebido? 

Estude, pois, os solos e sua constituição, as possibilidades de existir ou não as 

riquezas minerais e em que tipo de solo encontrá-las, e, talvez, numa dessas 

caminhadas religiosas você possa ser iluminado por Nossa Senhora e encontrar uma 

mina de diamante, uma jazida de ouro ou, até mesmo, um poço de petróleo 

(Planejamento de Trabalho - ARQUIVOS DA EEPJIS). 

 

 

Na área de Física, segundo grau: 

 
Um cientista português descobriu um planejamento para a construção de um 

submarino nuclear. Segundo o projeto, o mesmo submarino é capaz de viajar 

debaixo d‟água a grande velocidade durante longos períodos de tempo sem ter de vir 

à superfície para suprir-se de ar ou combustível. Aproveitando-se da ideia e, com o 

ideal de tornar-se rico e famoso em tempos de crise energética, adaptou o projeto 

para o transporte rodoviário (carros, caminhões, ônibus etc.), pois, segundo ele, 

somente um grama do combustível nuclear poderia movimentar o carro durante 100 

anos sem a preocupação de reabastecimento. 

O que vocês acham do plano do cientista? Quais são seus argumentos contra ou a 

favor do plano? (Planejamento de Trabalho - ARQUIVOS DA EEPJIS). 

 

 

Quando se recorre a ditados populares no estudo de alimentos, quando se 

relaciona medicina com indústria química ou matemática com direito de consumidores; 

quando se associa fé com riquezas minerais, está-se propondo interdisciplinaridade.  

No último tema-problema, o de Física, mais afeito à minha área de formação, 

posso apontar várias passagens que facilitam trabalhos com outras áreas de conhecimento. 

Senão, vejamos: “um cientista português” pode sugerir o tipo de relação construído pela 

dominação portuguesa no Brasil, fazendo-nos recorrer aos estudos de História; “o ideal de se 

tornar rico e famoso” pela prática da ciência pode nos remeter a estudos de Sociologia e 

Economia; “em tempos de crise energética”, pode-se associar a estudos de Geografia e 

Química; o próprio questionamento do uso da energia nuclear pode se transformar em 

Educação Ambiental, porquanto é uma energia poluente. 
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Uma última observação, e talvez a mais significativa exposta nos temas-

problemas, é a antecipação que a escola fez, mesmo em momentos de muita repressão, do 

debate de algumas questões sociais e políticas que só mais tarde vieram aflorar. É o caso, por 

exemplo, da crítica à medicina curativa, que movimentava as indústrias multinacionais de 

remédios, ou a ausência de uma lei de defesa do consumidor ou as questões de preservação 

ambiental.  

Outro detalhe importante a ressaltar e que está evidente nas informações prestadas 

pela coordenação pedagógica é a utilização das críticas dos alunos para a correção de rumos. 

A simples aceitação de que tenha errado já é um avanço, porquanto a maioria dos professores, 

pela sua postura autoritária, nunca aceita o erro perante seus alunos (LIMA, 1998).  

Fica claro que a opinião dos alunos tinha significado, eles eram respeitados em 

suas opiniões e influíam no desenvolvimento das atividades. 

Esses pontos positivos que elencamos sobre o trabalho pedagógico desenvolvido 

pelos docentes na EEPJIS, que acabam por superar os pontos negativos, somados ao 

depoimento de alguns entrevistados, apontam para avanços na escola referentes à escolha e à 

forma de abordar os conteúdos escolares pelos professores e o efeito desses avanços na 

melhoria do nível de participação e no desempenho dos alunos. 

Começando pela participação dos alunos, extraímos da fala da professora Normy 

Barbosa a proposta implementada de mudança do regime disciplinar da escola, denominado 

“Liberdade com Responsabilidade”. Segundo ela relata, essa iniciativa brotou na elaboração 

do regimento interno, quando surgiu a ideia de se criar o dia da disciplina na escola.  

O primeiro passo foi reunir toda a comunidade escolar, alunos, técnicos e 

professores para traçar normas para a disciplina, tanto dos servidores quanto dos alunos. A 

partir daí, reuniu-se com os pais dos alunos para esclarecer-lhes sobre o processo. “Nós 

queríamos com esse regime disciplinar que os alunos aprendessem a ter responsabilidade 

desde o começo da vida deles. Não eram o pai e a mãe que deviam assumir sozinhos essa 

responsabilidade, mas os alunos mesmos” (NORMY BARBOSA).  

A concepção do regime disciplinar era a seguinte: o aluno tinha toda a liberdade 

de chegar na escola na hora que quisesse. Ele podia chegar na escola e entrar na sala até o 

quarto horário. Porém, só podia entrar na sala antes do professor. Se o professor já tivesse na 

sala, o aluno não entrava mais.  

O professor também não podia atrasar, já que acontecia sistematicamente o fato 

deles ficarem no pátio ou nos corredores conversando, prejudicando o início da aula. Apesar 
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de ter sido uma proposta desenvolvida e acordada coletivamente, muitos professores 

resistiam, não aceitavam, por achar que ela lhes tirava a autonomia. 

 Observemos o relato sobre o assunto feito pela professora Marlene Tavares: 

 
Teve uma passagem lá, não sei se vocês se lembram, que os alunos tinham a 

liberdade de entrar e sair da sala quando quisessem. Era o projeto liberdade com 

responsabilidade. Havia essa preocupação com a formação integral, com a 

cidadania, com a conscientização dos alunos sobre os seus deveres e direitos. 

Então, o que é que estava por trás desse projeto? Inclusive, tinha muito professor 

que não aceitava. Achava aquilo absurdo. Agora, de onde saiu essa ideia? Eu não 

me lembro, mas o que interessa é que foi uma idéia comprada por todos nós da 

equipe de coordenação, deslanchou, apesar de toda a resistência de algumas 

pessoas da comunidade, e acabou dando certo (MARLENE TAVARES – GRUPO 

FOCAL). 

 

No início do procedimento, as coisas não ocorreram da forma esperada. Em 

relação aos professores, quando algum deles se atrasava os alunos ficavam na porta e 

impediam que ele entrasse na sala, gerando conflito. Para que ele entrasse, era preciso muita 

negociação e poder de convencimento.  

Quanto aos alunos, foi um verdadeiro reboliço. Os professores ficaram 

apavorados; “eu mesma fiquei um pouco apavorada. A grande maioria dos alunos se 

deslumbrou com o excesso de liberdade e ficou pelo pátio matando aula” (NORMY 

BARBOSA).  

Mas, como previa a proposta, os professores continuavam na sala dando aula 

normalmente para os demais alunos. E, como no acordo também constava que os professores 

podiam aplicar avaliações sem aviso prévio – eles podiam dar uma aula hoje e no final aplicar 

uma avaliação -, logo que essas avaliações começaram a ser aplicadas os alunos lenientes 

verificaram que se não assistissem às aulas ficariam prejudicados.  

Aí as coisas foram se ajustando, os alunos sentiram que a liberdade tinha um 

preço na participação às aulas, e a escola entrou na rotina do regime disciplinar “liberdade 

com responsabilidade”.  

A professora Marlene Goiabeira, em uma de suas falas, se refere à questão 

relatando o momento em que foi lecionar no curso de Direito da Universidade. Segundo ela,  

teve um choque, porque lá os alunos só queriam liberdade, mas não tinham nenhum 

compromisso com a responsabilidade. “Foi aí que eu comecei a me lembrar e fazer um 

comparativo com o lema da escola que a Normy sempre falava: liberdade com responsabilidade”  

(MARLENE GOIABEIRA). 
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Para mostrar a força da proposta na melhoria do nível de participação dos alunos, 

a professora Normy Barbosa relata um fato acontecido por conta da mudança dos critérios de 

avaliação por parte dos professores após a ocorrência de uma greve:  

 
num período que antecedeu as provas, os professores entraram em greve. A greve se 

estendeu por dois meses. Quando os professores voltaram, marcaram 

imediatamente as provas que não haviam acontecido no intuito de encerrar o 

bimestre. Justificaram para os alunos que como já tinha matéria definida e eles já 

estavam preparados para as provas antes da greve não haveria problema algum em 

fazê-las. Porém, para a surpresa de todos, no dia da prova, os alunos não entraram 

na sala. Fizeram um movimento de protesto, pararam a escola e chamaram a 

imprensa. Aí eu fui dar entrevista. Até chorei, fiquei muito emocionada, porque eu 

achei que os alunos já estavam aprendendo a ter responsabilidade com eles e, 

também, eles já estavam sabendo o que queriam, qual era o direito deles e a 

responsabilidade que tinham em reivindicá-los. Então, os professores tiveram que 

reunir com os alunos para, juntos, elaborarem um novo calendário de avaliação. O 

episódio foi muito positivo para todos nós, porque verificamos que a adoção do 

processo de liberdade com responsabilidade estava surtindo efeito na escola 

(NORMY BARBOSA). 

 

Apesar de as falas registrarem que o processo foi exitoso, salientamos uma 

contradição entre a intenção contida na justificativa – fazer os alunos autônomos – com os 

métodos coercitivos – uso da avaliação - utilizados para levar os alunos a se ajustarem a ele. 

Nesse sentido, podemos questionar: será que os alunos voltariam às aulas, cumpririam suas 

obrigações se a avaliação não tivesse sido utilizada?  

Quanto à escolha e à forma de abordagem dos conteúdos escolares pelos 

professores, podemos dimensionar seu avanço citando duas passagens descritas pela aluna 

Maria Aparecida Lages. 

Na primeira, ela cita uma pesquisa de Biologia desenvolvida em classe pela 

professora Ana Oliveira, cujo conteúdo abordado era evolução. De acordo com ela, na aula a 

referida professora propõe uma consulta à Bíblia para que os alunos entendam o assunto pela 

ótica religiosa e façam o comparativo em relação à ciência.  

 
Por exemplo, as aulas com a professora Ana. Tem aulas dela que até hoje eu não 

esqueço. Nas aulas de evolução, ela pedia à gente para pegar a Bíblia e consultar o 

que ela falava sobre a origem da vida, sobre a evolução lá. Qual era a visão da 

religião sobre isso? Na época, a gente não tinha noção direito porque estava 

fazendo aquilo, né! Mas a gente fazia e comparava com as ideias dos cientistas. 

Então, era um projeto completamente diferente de hoje (MARIA APARECIDA – 

EX-ALUNA). 

 

Na segunda, ela faz referência a uma aula de Educação Moral e Cívica ou OSPB, 

ministrada pela professora Maria Helena, que veio do Rio de Janeiro para trabalhar na escola 

e que foi fantástica na sua vida porque lhe “ensinou o que está por trás da relação oprimido-

opressor a questão da classe, a ideologia” (MARIA APARECIDA – EX-ALUNA), e por 
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isso mesmo nunca se esqueceu dela. Segundo ela relata, a professora trazia para o contexto da 

sala de aula a discussão sobre as propagandas, fazendo os alunos analisarem e explicarem o 

que estava por trás delas, as intenções que as moviam. 

 
Ela fazia a gente analisar e explicar as propagandas, trazendo para o contexto da 

sala de aula. Ela dava uma verdadeira aplicação ao conhecimento, porque ela fazia 

a gente buscar na vida, buscar nas propagandas o que acontecia com a  gente. A 

gente tinha até uma brincadeira entre nós, alunos, porque era a época da calça 

jeans, e tinha poucos colegas que tinham calça jeans, porque era caro. Então só 

algumas pessoas que tinham condição econômica melhor podiam comprar. Então, 

algumas colegas vestiam aquelas calças extremamente apertadas e ficavam com o 

bum-bum  bem nítido, e os meus colegas meninos brincavam: aí, olha que violência 

do sexo feminino, assim, usando os conhecimentos que a professora passava sobre 

violência, da inculcação de ideias que as propagandas traziam sem as pessoas 

perceberem. Então, é muito boa essa lembrança da escola, né! (MARIA 

APARECIDA – EX-ALUNA). 

 

De tudo que até aqui apresentamos sobre o movimento pedagógico na EEPJIS, já 

nos leva a inferir que se ele não foi de todo inovador pelo menos contribuiu para conscientizar 

os alunos sobre as questões sociais, políticas e econômicas que fervilhavam à época e 

aumentar a participação dos mesmos nas manifestações culturais como a dança, a música e o 

teatro. Nesse sentido, ele já nos oferece indícios promissores para que consideremos a EEPJIS 

uma escola contra-hegemônica. 

 

5.1.5. A vertente profissionalizante: uma concepção articulada entre formação geral e 

profissional? 

 

Ao apresentarmos a concepção teórica que moldou a vertente do ensino 

profissionalizante na EEPJIS, escolhemos o curso técnico em contabilidade e justificamos a 

escolha na própria criação da escola que nasceu como um colégio comercial exatamente para 

atender ao setor produtivo do comércio, que estava em plena expansão na cidade de 

Uberlândia.  

Outrossim, acertamos naquele momento que a análise mais detalhada da 

concepção desenvolvida e denominada “Escritório Modelo” em relação às demais correntes 

pedagógicas historicamente construídas seria feita, posteriormente, por entendermos que ela  

não teve grandes transformações ao longo do período pesquisado.  

Antes de procedermos às nossas considerações, gostaríamos de resgatar a questão 

da dualidade estrutural e suas consequências para uma educação de qualidade em nosso país, 

pois entendemos que é a partir dessa compreensão que poderemos responder se o Escritório 

Modelo, carro-chefe do projeto pedagógico do curso técnico em contabilidade, foi 

progressista.  
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Na nossa concepção, um curso profissionalizante é progressista quando mantém o 

equilíbrio entre formação geral e profissional, ou seja, não reivindica em nome de uma 

formação para o mercado de trabalho privilégios curriculares e temporais. É como diz 

Georges Snyders (2005): 

 
Eu não penso, em absoluto, que a escola (nem mesmo e principalmente a escola 

técnica) tenha por tarefa visar a fins imediatos de inserção profissional. Gostaria, 

aliás, que a especialização profissional e também cultural, quando, apesar de tudo, se 

fizer necessária, continuasse a incluir uma formação total da pessoa (SNYDERS, 

2005: 39). 

 

Concordando com o autor, e dito em outras palavras significa a preocupação 

primeira com a formação do sujeito integral, cidadão, profissional qualificado para o mundo 

do trabalho com consciência de que pode ser explorado, mas preparado para lutar contra a sua 

exploração. Afinal de contas, “os estudantes têm o direito de tentar descobrir por que as coisas 

são como são” (BRODHAGEN, 2001: 139). Corrobora com o tema Pedro Demo (1997) 

sintetizando muito bem nossa apreciação: 

 
Embora se faça um tremendo sacrifício educativo na área do ensino 

profissionalizante para não subordina-lo diretamente ao mercado nem desvincular-se 

totalmente dele, aceita-se hoje que o trabalhador só tem a ganhar se o processo 

profissionalizante se centrar na qualidade educativa para poder retirar daí tanto a 

capacidade de inserir-se no mercado quanto, sobretudo, de poder confrontar-se com 

ele (DEMO, 1997: 13). 

 

Assim, tendo como eixo analítico esse entendimento, o nosso percurso 

investigativo se fará alicerçado nos seguintes questionamentos: O Escritório Modelo foi uma 

perspectiva pedagógica em que a formação geral e a formação profissional aconteciam de 

forma articulada? O modelo favorecia a formação integral ou a formação para o mercado de 

trabalho? 

Ora, se por conta da dualidade estrutural, a educação profissional é para atender à 

classe trabalhadora então é de esperar que os cursos técnicos sejam estruturados tendo como 

centralidade a conquista imediata de empregos para os alunos egressos e, dessa forma, o 

atendimento das demandas do mercado estruturado sobre as bases da reestruturação produtiva 

taylorista-fordista em vigor na época. Num contexto capitalista capitaneado por uma ditadura 

militar, isso passa a ser, mais do que nunca, uma política de Estado. E qual era o papel que 

esse Estado compromissado com o mundo produtivo representava no contexto da educação 

profissional?  

Gramsci (2001), ao analisar o sistema taylorista-fordista, introduzido nos Estados 

Unidos nas primeiras décadas do século XX, destacava que a reestruturação produtiva, 
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marcada pelo excessivo controle dos tempos e ritmos de trabalho e pela adoção de linhas de 

montagem, impulsionava a formação do trabalhador em conformidade com o novo modelo de 

racionalização do trabalho, sendo tal tarefa assumida como política de Estado, materializando-

se em todos os aspectos da vida social, buscando “educar o consenso” a partir da adoção do 

Projeto Ideológico de Dominação, tendo em vista torná-lo hegemônico, dirigindo os membros 

das classes de forma a constituí-los agentes de defesa prática e teórica dos valores 

conformadores desse projeto.  

No contexto da Lei 5692, esse ideal de dominação não pode ser desprezado, 

principalmente quando se destaca a forte influência da economia multinacional, part indo dos 

mesmos pressupostos de que a saída para soerguer o País estaria na educação profissional, 

defendendo-se a centralidade do capital humano.  

A ideia-chave da teoria do capital humano, tão disseminada como solução para as 

desigualdades entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos, é a de que a “um acréscimo 

marginal de instrução, treinamento e educação corresponde um acréscimo marginal de 

capacidade de produção” (FRIGOTTO, 2000: 41), implicando, assim, que, a partir do 

domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes, o trabalhador terá capacidade potencial 

maior para o trabalho. 

Entretanto, Neves destaca que a escola como 

 
(...) instrumento de conformismo científico-tecnológico, expressão contemporânea 

da sociabilidade humana, ao mesmo tempo em que veicula ideologias reprodutoras 

das relações sociais dominantes, veicula também ideologias antagônicas e 

contraditórias. Nesse sentido, pode-se afirmar que a escola é, ao mesmo tempo, 

reprodutora das relações sociais de produção capitalistas e espaço de lut a de classes 

para superar essas relações (NEVES, 2000: 24-25). 

 

Marx e Engels (1875) não viam a educação do povo como uma responsabilidade 

do Estado. Defendiam que era preciso retirar da escola qualquer influência do governo e da 

igreja, não devendo o Estado ter o monopólio do ensino, percebendo-o como representante 

dos interesses dominantes.  

Nessa perspectiva, à medida que o Estado delega o direito e a autoridade ao 

mundo produtivo de se fazer representar diretamente nas escolas, defendendo seus interesse s 

de forma explícita, denota a sua complacência na defesa dos interesses do capital.  

Dessa forma, 

 

atrelada  ao mercado, a  educação  perde sua capacidade de interrogar o mundo, de 

questionar a vida, de formar cidadãos, de plasmar sujeitos ético-históricos. Assim, a 

perspectiva emancipatória  da  educação  é  negada  a  favor  de  uma  dimensão  



275 

 

economicista,  fundada na tecnociência e na adequação do homem à competitividade 

transnacional (OLIVEIRA, 2003: 87). 

 

Essa relação, assim, assume, com a Lei 5692, refinamentos e requintes de 

influência direta e mais explícita do fator econômico nas políticas sociais, que, num Estado 

capitalista ditatorial, traz à tona os interesses do capital internacional, partilhando-os, via 

educação e outros mecanismos sociais, tornando-os hegemônicos e contribuindo para “a 

produção e reprodução da força do trabalho com vistas à viabilização de altas taxas de mais -valia e de 

exploração, numa produção baseada no aumento da produtividade do trabalho, como a ampliação dos 

mecanismos de controle social das decisões estatais” (NEVES, 2002: 15). 

Nesse sentido, se nos currículos dos cursos prevalece a formação atrelada à 

concepção do aumento da produtividade do trabalho via mercado significa dizer que as 

disciplinas profissionalizantes, bem como os professores que as ministram, têm maior poder 

de fogo, ou seja, são mais valorizadas pelos alunos e por isso denotam mais importância 

dentro do curso.  

Vejamos a opinião da professora Lázara Santana e do orientador educacional 

Nelson de Nardi, quando falam sobre o assunto:  

 
A maior preocupação do curso era com a formação profissional. Eles valorizavam 

muito a área deles, a contabilidade, e era natural. Tanto em relação aos professores 

quanto aos alunos (LÁZARA SANTANA). 

Não era que não houvesse naquela carga horária a oferta de disciplinas de 

formação geral, mas o que acontece é que na realidade o que mais se cuidava era 

formar um bom técnico. Então, a parte da formação geral ficava sacrificada. (...) 

Eu acho que no aspecto técnico eles foram bem formados; muitos deles ainda 

prestam serviço aí como despachantes, são muito bons (NELSON DE NARDI). 

 

 Sob essas condições, inclusive consideradas pela entrevistada como sendo uma 

coisa natural, temos que admitir que haverá sempre dificuldade de exercer uma articulação 

entre as disciplinas de formação geral e as de formação especial facilitadora de uma formação 

integral do aluno.  

Assim, centramos inicialmente nosso olhar no trabalho docente dentro do curso 

para verificar se havia um trabalho articulado entre formação geral e formação profissional 

dentro dele.  

Partimos, então, da descrição que fizemos anteriormente do projeto pedagógico 

concebido para o curso, o Escritório Modelo. Retomamos sua formatação assinalando a fala 

da professora Marlene Goiabeira: 

No começo do ano, os alunos criavam uma empresa fictícia, e essa empresa passava 

por todas as situações possíveis desde o seu desenvolvimento até a sua extinção. 

Então, no final do ano letivo extinguia-se essa empresa. Todo o processo era 

trabalhado, desde a abertura até o fechamento da empresa. Tudo! Todas as 
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situações possíveis dentro de uma empresa, o que acontece em várias situações 

eram aprendidas ali (MARLENE GOIABEIRA). 

 

Se observarmos bem, a professora afirma que todas as situações possíveis dentro 

de uma empresa eram aprendidas no curso. Entendo que as situações de aprendizagem a que 

ela se refere são as vinculadas à formação técnica do aluno. 

 Entretanto, alguém poderia questionar se implicitamente nessas situações que os 

alunos vivem nas empresas não estariam a sua capacidade de criticar, de falar, de se relacionar 

com as pessoas, de elaborar um bom relatório ou até mesmo de coordenar equipes de trabalho, 

competências que seriam adquiridas em articulação ou por meio da formação geral.  

Destarte, a análise depende de vários fatores que estão implícitos no currículo 

escolar. Currículo aqui tomado, conforme a visão de Saviani (2003), da organização do 

conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço e tempo escolares, quer dizer, uma 

escola funcionando, uma escola desempenhando a função que lhe é própria de propiciar a 

transmissão-assimilação do saber sistematizado. 

Tendo nesse momento como referência a perspectiva pedagógica do Escritório 

Modelo dentro do curso técnico em contabilidade com toda a diversidade de sua organização 

e das atividades desenvolvidas no espaço e tempo escolares, verificamos inicialmente a quem 

cabia essa sua organização quando as atividades escolares começavam no início do ano.  

A resposta a própria professora Marlene nos dá, quando aponta que 

  
cada turma criava a sua empresa nos moldes que era combinado, porque eram 

várias turmas. O professor com a turma dava sugestões até que se chegava a um 

consenso. Quase sempre, eu posso afirmar com certa certeza, que era uma 

sociedade tipo LTDA. (MARLENE GOIABEIRA).  

 

Perguntada se havia a participação dos alunos na montagem da empresa ou se era 

o professor que o fazia, ela completa: 

 

Tudo era discutido com os alunos, o nome, o número de sócios, enfim era uma 

participação coletiva entre alunos e professores. E um detalhe também é que nas 

aulas no escritório modelo os alunos percorriam os vários setores de uma empresa. 

Por exemplo, eu era professora do departamento de pessoal, que hoje é recursos 

humanos ou talentos humanos, que lida com as relações empregado-empregador e 

tudo que acontece com o contrato individual de trabalho. Essa era a minha 

responsabilidade, ser professora daquele setor. Assim como também havia o 

professor da parte do setor contábil e outras. Eu sei que nesse meu setor eu fazia 

exatamente tudo, desde o anúncio da empresa oferecendo vagas – eu já colocava o 

aluno de um lado e depois do outro – então, eu colocava o aluno primeiro como 

pretenso candidato: _ olha você é o candidato. Que perfil você deve apresentar 

para ficar com aquela vaga X? E colocava, também, depois o aluno pelo lado da 

empresa. Se você for selecionado, qual é o perfil que você quer para a sua 

empresa? Se tiver duas situações aqui, qual vai ser o critério de desempate? Então , 

eu desenvolvia a empresa desde o começo mesmo, lá do primeiro conhecimento; eu 

criava situações e trabalhava daí em diante com os impressos reais. Por exemplo, 
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uma das grandes novidades - e era sempre uma novidade para os alunos - era 

conhecer e ler, porque até ensinar a ler você precisa. Os alunos, mesmo no terceiro 

ano de contabilidade, tinham dificuldade em ler fluentemente. Ler o Português, 

coisas comuns, termos que eles não conheciam e que vinham naquelas fichas de 

solicitação de emprego. Quer dizer, hoje tem muitas outras formas mais modernas 

de se fazer uma seleção de pessoal, mas o padrão que até hoje se acha em livrarias 

é aquela folha de solicitação de emprego com uma série de questionamentos. E eu 

terminava com esse impresso, com essa atividade, com uma carta de solicitação de 

emprego, uma cartinha assim de meia página, onde eu lia com os alunos 

detalhadamente até eles se familiarizarem com aquele impresso, porque eles 

podiam preencher aquilo da melhor maneira possível sempre dentro da sua 

expectativa, dentro do seu perfil, da sua condição de capacitação. Esse „be-a-bá‟ 

que eu estou relatando aqui é para mostrar o quanto a dedicação nossa naquele 

curso de contabilidade era latente, era vibrante (MARLENE GOIABEIRA). 

 

Da fala eloquente da professora, assinalamos algumas categorias que nos parecem 

centrais para respondermos aos nossos questionamentos. Iniciaremos as nossas considerações 

sobre a principal delas, que é o trabalho interdisciplinar, por entendermos que ela é 

fundamental para traçarmos um perfil de trabalho coletivo e integrado dentro do curso.  

Assim, a professora insinua que faz um trabalho interdisciplinar quando aponta a 

participação de professores e alunos e, ainda, que cada professor, no seu setor, atende grupos 

de alunos distintos, porquanto esses se encontram em rodízio nos setores do escritório 

modelo, dentro da sala ambiente. 

 Entendemos trabalho interdisciplinar como aquele que rejeita a fragmentação do 

conhecimento pela busca de um trabalho cooperativo entre as diversas áreas do saber.  

De acordo com Assumpção (1993: 24), como “dinâmica, ultrapassa a 

segmentação, recupera o homem da esfacelação e mutilação do seu ser e do seu pensar 

fragmentados”. É um encontro entre seres conscientemente ajustados, ávidos pela 

compreensão do objeto, prontos para com ele se relacionar e comunicar. Nessa concepção, 

“supõe um momento que a antecede, qual seja a disposição da subjetividade, atributo 

exclusivamente humano, de perceber-se e presentificar-se, realizando nessa opção um 

encontro com-o-outro, a intersubjetividade” (ASSUMPÇÃO, 1993: 24). 

Entretanto, Ferreira (1993) nos alerta que há uma confusão e um empobrecimento 

da noção, que prejudica seu campo de atuação, quando esta é comparada com definições 

como integração, interação ou inter-relação. 

 Ela deixa pistas, mas no entanto não apresenta evidências de como era realizado 

esse trabalho coletivo nem como os professores se relacionavam enquanto atendiam ao 

rodízio dos alunos. Ressalta que o ensino é centrado nos alunos, mas com uma inversão de 

papéis, uma confusão conceitual, porquanto quem realiza a interdisciplinaridade é o aluno 

quando roda os setores e troca informações com os colegas. Uma inversão, porque de acordo 
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com Romão e Padilha (2004b) não são os alunos que devem ter a iniciativa para adaptar -se às 

práticas pedagógicas. São os professores que devem se adequar para que as ações se 

concretizem.  

Aqui há uma contradição aparente, porque, apesar de o conteúdo ser tratado de 

forma ampla e diversificada, é vivenciado por meio de uma ação pedagógica isolada, centrada 

numa prática individual. Iniciativas pedagógicas individuais são características de professores 

tradicionais, o que estaria na contramão do ensino centrado no aluno. 

 Essa característica é confirmada na sua própria descrição:  

 
Quero assinalar também o respeito ao professor, porque apesar dos vários perfis 

que tínhamos no curso de contabilidade eu sei que o meu era diferente, era um dos 

mais rígidos. Até podia ter alguém mais rígido do que eu – eu não quero ser a maior 

–, mas que eu era um dos perfis mais rígidos, eu era (MARLENE GOIABEIRA). 

   

Em que pese à professora não ter apresentado evidências mais concretas quanto ao 

trabalho coletivo, de integração de áreas de conhecimento e de disciplinas, encontramos 

algumas que sugerem que realmente ele acontecia, como expresso na fala da professora Maria 

Lucélia: 

 

Houve também um esforço de práticas pedagógicas interdisciplinares, ou seja, uma 

proposta no sentido de buscar a interdisciplinaridade. E isso eu me lembro que a 

gente tentou implantar quando eu dava aula no curso técnico, junto com 

professores de outras disciplinas. Então, era o curso de contabilidade relacionado 

com a matemática, com português, com a redação. Inclusive, a gente pensava na 

questão da redação comercial. Então, o professor de português, de matemática, o 

professor de história, de geografia, a gente tinha essa busca, esse esforço de 

praticar, de colocar em prática a interdisciplinaridade. (...) Eu me lembro que em 

algum momento a gente discutia questões com professores de estatística, de 

matemática, na parte que estava relacionada com meu curso. Então, às vezes eu 

dava uma teoria de economia para os meus alunos, o professor de estatística 

desenvolvia os gráficos, a pratica mais especifica, ou seja, fosse da estatística ou 

da matemática (MARIA LUCÉLIA). 

 

Entretanto, essa tentativa era limitada pela resistência oferecida pelos professores 

da área de formação profissional e pelos próprios alunos, que consideravam ser ela a área 

hegemônica dentro do curso. A resistência, então, passa a ser outra categoria de análise 

importante.  

Observemos como se reporta a ela a professora Lázara Santana: 

 

Na coordenação de contabilidade, a gente procurava integrar as disciplinas. O 

Português, por exemplo, eu fazia um trabalho junto com a professora Márcia e com 

a Marlene para desenvolver a redação técnica, a redação comercial. Tinha 

professor que não gostava muito que a gente interferisse no programa dele. A gente 

sugeria modificações no programa, mas eles tinham dificuldade em aceitar, não 

tinha boa vontade para desenvolver aquele programa. A parte de economia, de 
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história, de geografia a gente sempre procurava integrar com as disciplinas de 

formação profissional. Não conseguíamos cem por cento, como a gente queria, mas 

pelo menos a gente tentava. Na verdade, a gente na coordenação tentava fazer esse 

equilíbrio entre a formação geral e a formação profissional, mas os professores da 

formação técnica se voltavam mais para a parte técnica mesmo. (...) A gente tinha 

mais facilidade de fazer esse trabalho de aproximação com os professores da 

formação geral, mas tinha sempre resistência da formação profissional. Ou seja, os 

professores da formação profissional não achavam tão importante, não valorizavam 

como deveria ser numa integração as disciplinas de formação geral , como, por 

exemplo, a história, a geografia ou a filosofia  (LÁZARA SANTANA). 

 

É mister considerar que a existência de resistência nesse caso específico denota 

indício da ausência de um trabalho plenamente articulado, integrado e coletivo. Plenamente , 

porque, como havia a tentativa de fazer o trabalho de integração – como ela diz, equilíbrio 

entre formação geral e formação profissional -, principalmente por iniciativa da própria 

coordenação, não podemos descartar a priori que ele não ocorria. Diante da dúvida, 

prosseguimos com a análise do trabalho interdisciplinar de forma a obtermos mais evidências.  

Nesse sentido, para darmos mais claridade ao nosso campo de análise, precisamos 

verificar como o trabalho interdisciplinar era concebido.  

Salientamos que uma proposta interdisciplinar só tem representatividade a partir 

do momento em que ela é gerada no coletivo, quando é revista, ajustada e concebida a partir 

de processos mais democráticos de discussão e encaminhamentos. Ela “nunca poderá ser 

imposta, mas deverá surgir de uma proposição, de um ato de vontade frente a um projeto que 

procura conhecer melhor” (FAZENDA, 1993: 17).  

Destarte, não encontramos nenhum indício de que o processo interdisciplinar no 

curso de contabilidade tenha ocorrido da forma descrita.  

Como nenhum dos entrevistados deu pistas de que houve uma participação efetiva 

dos professores na concepção e implementação do processo, acreditamos que a 

interdisciplinaridade passou a ser percebida no dia-a-dia do curso, pela maioria deles, como 

algo estranho, difícil de ser realizado, restringindo-se, como já foi dito, a ações esporádicas 

entre colegas e disciplinas que tinham alguma afinidade.  

Essa ausência de participação dos professores na implantação do processo 

interdisciplinar corrobora o pensamento de Lüdke, Moreira e Cunha (1999: 284) de que, se os 

professores não forem devidamente preparados e se essa preparação ocorrer a reboque do 

processo, trará consequências sérias que comprometerão os seus resultados. 

Entretanto, quando saímos do campo das ações pedagógicas restritas ao curso de 

contabilidade para as ações amplas relacionadas ao projeto político e pedagógico da escola, 

percebemos que o trabalho interdisciplinar era favorecido dentro do curso. Essas ações 



280 

 

estavam relacionadas à participação dos alunos do curso nos projetos pedagógicos 

multidisciplinares, principalmente os chamados simpósios ou minicongressos.   

  
Aí, quando a escola realizava aqueles trabalhos extracurriculares, os mini-

congressos e os simpósios de atualidades, o aluno escolhia aquele assunto que ele 

queria, aquilo que lhe interessava e que não era específico da contabilidade. Às 

vezes, eles mesmos é que sugeriam o tema que queriam pesquisar. Então, não tinha 

resistência. Eu não me lembro de haver resistência não. Eles desenvolviam legal 

esse trabalho. Às vezes, eles ficavam uma semana se dedicando a isso. Então, era 

como se fosse uma „paralisação‟ dentro do curso em que ele ia se dedicar àquele 

assunto que escolheu. Era bonito, porque os alunos faziam a coisa com interesse 

mesmo. Eu me lembro de ter assistido a algumas apresentações lindas lá no galpão, 

na quadra coberta. (...) Então era uma coisa assim muito interessante. Eu considero 

isso como uma escola avançada. Foi uma escola que quis sair do tradicional para 

ser uma escola moderna (LÁZARA SANTANA). 

 

Mesmo percebendo que essas iniciativas extra-curriculares não tiravam do curso a 

centralidade nas matérias de formação profissional – “A formação era prioritariamente para o 

mercado, mas isso não impedia que fossem trabalhadas outras questões, como as de formação 

humana, psicologia, didática. Eu mesma trazia muitas reflexões, fazia palestras para os alunos da 

contabilidade quando juntava as turmas” (LÁZARA SANTANA) – e ainda, que, por conta desse 

pragmatismo do curso, alguns professores acharem  essas atividades perda de tempo para os alunos  

 
- Eu sempre procurei passar para os alunos essa ideia pragmática, o que não tinha 

uma efetiva utilidade, era bobagem. Eu aplicava isso. Olha! Vai ter não sei o que 

(os projetos). Você conhece isso? Não. Isso lá é assim e asssado. Mas dê uma 

chance para você. Vá lá e veja se isso pode ser útil para você, para a sua vida. Aí o 

aluno refletia. Não! Eu tenho mais o que fazer e aí ele não ia  (MARLENE 

GOIABEIRA) –, 

 

encontramos documentos que contrariam essa visão, pois mostram a participação 

comprometida dos mesmos com tais iniciativas de formação interdisciplinar realizadas 

indistintamente entre todas as áreas do conhecimento e produzidas fora do âmbito do 

currículo oficial e do contexto dos conteúdos específicos do curso, o que, aos nossos olhos, 

favorecia uma formação integral. 

Para ilustrar sobre a efetividade dessa formação interdisciplinar que brotava dos 

projetos pedagógicos extra-curriculares, volto a citar o trabalho científico produzido por cinco 

alunos do curso de contabilidade noturno durante um simpósio de atualidades  que versava 

sobre o uso de energia nuclear. 

 A análise do trabalho não tem importância só pelos detalhes técnicos utilizados 

na sua construção textual, uma produção monográfica com todo o rigor metodológico que 

uma pesquisa científica exige, mas também pela escolha do assunto, o que nos fez questionar: 

o que é que energia nuclear tem a ver com contabilidade?  
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No caso da produção da monografia, constatamos a presença de uma inovação 

pedagógica na escola, porquanto, para a época, trabalhos de pesquisas tão bem estruturados 

eram realizações exclusivas das universidades, como muito claramente observa a professora 

Ana Cunha quando explica por que esses bons resultados eram obtidos:  

 
Eu ficava o tempo todo no laboratório por conta de orientar os alunos nas suas 

pesquisas. Eles faziam projetos, faziam trabalhos, a gente ensinava a fazer 

relatórios, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, tudo! Tinha um formulário 

para ensinar a fazer uma entrevista, a fazer questionário, a fazer referências 

bibliográficas. Era orientação científica pura. E que escola tem isso? Isso é um 

diferencial muito grande. Agora você imagina! Trabalhar isso, naquela época , com 

aluno de ensino básico. Hoje, os alunos de iniciação científica na graduação não 

fazem isso. Os meus alunos de mestrado têm muita dificuldade de fazer isso  (ANA 

OLIVEIRA-GRUPO FOCAL). 

 

Quanto ao assunto escolhido, por não fazer parte do currículo convencional, e sim 

de um contexto social ampliado, revela-nos a intenção de promover uma formação integral 

dos alunos, conforme ressaltado pela professora Lázara Santana: 

 
E é assim, a escola me encantou pelo seu estilo. No primeiro ano eu já achei a 

escola muito diferente, porque tinha o minicongresso da ciência, tinha o simpósio 

de atualidades, tinha a gincana cultural. A gincana era feita mais para as crianças 

do ensino fundamental, naquela época o primeiro grau. No começo eu até achei 

muito difícil essa diferença quando fui participar do simpósio de atualidades. Na 

contabilidade, a gente juntava todos os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, 

para estudar um tema. Eles optavam pelo tema e faziam aquele estudo e depois 

faziam apresentação. Eu achei aquilo uma coisa muito rica. O que me encantou 

também foi a filosofia da escola de buscar uma formação integral. Fazer do aluno 

um ser pensante, criativo e atuante. Quer dizer, eu admirava porque preparava o 

aluno para estudar sozinho e aprender a pesquisar (LÁZARA SANTANA). 

 

Para finalizar a análise sobre o processo de trabalho interdisciplinar ou a 

interdisciplinaridade no curso de contabilidade, em que pese à inovação e aos conhecimentos 

gerais obtidos pelas ações empreendidas nos projetos extra-curriculares, entendemos que de 

uma forma geral o termo não era compreendido pelos professores na sua concepção teórica de 

ser responsável por “perpassar todos os elementos do conhecimento, pressupondo a 

integração entre eles” (FERREIRA, 1993: 34), mas apenas no sentido puro da integração, da 

interação entre áreas de conhecimento. Não percebemos nas falas sentimento, intenção 

consciente clara e objetiva por parte dos professores para tal ação.  

Nesse sentido, me alicerçando nos ensinamentos da autora, concluímos que, se 

não houve a intenção coletiva no projeto, pôde ter existido diálogo, inter-relações entre 

professores e integrações de área de conhecimento, mas não houve um trabalho 

interdisciplinar. E a ausência desse trabalho interdisciplinar reduziu a perspectiva de um 

projeto coletivo integrador comprometendo a consolidação de práticas emancipatórias.  
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Outra categoria importante para ser analisada é a prática pedagógica que 

prevalecia no curso de contabilidade, porque, estabelecida a sua filiação conceitual, podemos 

predizer que tipo de formação ela favorecia. Nesse sentido, pela sua importância no cotidiano 

escolar, a prática pedagógica será tomada em relação à metodologia utilizada e à avaliação.  

Quanto à metodologia de ensino que os professores utilizavam, constatamos pelas 

entrevistas que havia uma autonomia na escola para que os professores adotassem a forma 

que melhor lhes conviesse e, por isso, era eclética, perpassava várias tendências. Como bem 

ressaltam Gadotti e Romão (2004), existem muitos caminhos metodológicos para aquisição 

do saber elaborado. “E o caminho que pode ser válido numa determinada conjuntura, num 

determinado local ou contexto, pode não ser em outra conjuntura ou contexto” (GADOTTI; 

ROMÃO, 2004: 40).  

Por exemplo, a professora Marlene Goiabeira e o professor Nehirton Nogueira 

apresentam-se como professores rígidos, disciplinadores, conteudistas, apreciadores da 

docência que se impõe e que lidera, características marcantes da tendência tradicional.  

 
A gente dava aula, mas com conteúdo. O que acontece, por exemplo, hoje, é que o 

professor não tem moral para enfrentar uma sala de aula. Primeiro ele se rebaixa 

aos alunos. Segundo ele não tem carisma, ele não tem, assim, aquela presença 

porque você marca uma sala de aula no primeiro dia que você entra, e hoje você 

não vê isso porque o professor quer ser “amiguinho” dos alunos. (...) Acho que o 

bom professor é bom professor a vida inteira e em qualquer situação que ele entrar 

numa sala de aula; em qualquer grupo que ele tenha a palavra, ele se impõe, ele 

lidera. (...) Quando tinha um cálculo na máquina com centavos e os alunos não os 

acumulava, o resultado final dava um erro mínimo, irrisório, de centavos, mas que 

não era matematicamente correto. Aí eu tirava ponto dos alunos. Eles ficavam 

bravos. Eu respondia: __ Olha aqui! Está aqui na máquina, não está? Veja aqui! 

Põe esse dinheiro aqui, se eu somar com o outro ali vai dar esse resultado? Não 

vai? Então, eu não aceito. Eu falei que eu não queria assim. Então, eu justificava. 

Essa autonomia que eu tinha era em benefício do aluno, era para ele saber 

exatamente que tinha que ser feito da forma correta. (...) No Zé Inácio, para o aluno 

sair da sala tinha que me pedir, e conforme o motivo eu não deixava. Podia ser o 

marmanjo que fosse, se eu dissesse não, acabou! Ele não discutia comigo, acabou 

(MARLENE GOIABEIRA). 

Na verdade, eu era duro, enérgico, cobrava muito, porque sabia fazer, mas não me 

preocupava muito com a parte teórica (NEHIRTON NOGUEIRA-GRUPO 

FOCAL). 

 

Podemos verificar aqui a ênfase que era dada no curso à atividade prática. Isso 

fica evidente na fala do professor Nehirton Nogueira e na própria descrição da atividade 

desenvolvida com os alunos pela professora Marlene Goiabeira e que ela utiliza como 

exemplo em sua fala. Segundo Kuenzer (2003), tal perspectiva de formação era pertinente na 

organização social produtiva de base taylorista-fordista, porque, sendo o trabalho rotineiro e 

padronizado, bastava uma pedagogia destinada à apropriação de conhecimentos a partir da 
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repetição e sua consequente memorização em detrimento da compreensão teórica que 

sustentava esse fazer.  

Essa centralidade induz a uma prevalência de aspectos do saber-fazer na formação 

do conhecimento, correndo-se  

 

(...) o risco de se fazer um recorte restrito do que deve ser ensinado, limitando-se à 

dimensão instrumental e, assim, empobrecendo e desagregando a formação, por 

atrelar essa dimensão a tarefas e desempenhos específicos, prescritos e observáveis 

(RAMOS, 2001: 154). 
  

Por outro lado, as professoras Marlene Tavares e Lázara Santana assumem uma 

postura metodológica mais progressista, porquanto se preocupam em centralizar o ensino nos 

alunos, respeitar suas ideias, suas diferenças e adotando práticas que os tornem 

questionadores e os levem à autonomia. 

Eu tinha uma preocupação, uma filosofia de fazer os alunos questionarem, ter 

autonomia. Não era uma filosofia tradicional onde só eu falava, mas uma filosofia 

progressista, porque conscientizava o aluno a não aceitar tudo  (MARLENE 

TAVARES – GRUPO FOCAL). 

Eu criava problemas de contabilidade para despertar o interesse dos alunos, para 

fazê-los questionar e responder. Eu aprendia muito com os alunos, porque 

respeitava suas ideias, repeitava-os nas suas opções sexuais, o que não era normal 

para a época (LÁZARA SANTANA). 

 

Para finalizamos nossa análise em relação ao tipo trabalho docente que foi 

desenvolvido no curso técnico de contabilidade da EEPJIS, podemos concluir que houve a 

predominância de uma prática pedagógica, principalmente por parte dos professores de 

formação profissional, de caráter mais tradicional.  

Aqui, o tradicional se refere, principalmente, a métodos centrados no professor 

com visão de formação preferencialmente técnica.  

Quase todos fazem referência às aulas expositivas e ao estudo em grupo dentro do 

escritório modelo, mas consideram essas modalidades como aulas práticas, posto que  

entendem o escritório como uma empresa que simula suas reais condições.  Apesar da 

inovação estrutural, essas estratégias de ensino estão muito vinculadas ao tecnicismo e, 

portanto, alinhadas a uma concepção não-crítica de educação.  

No entanto, em que pese a prevalecer a centralidade no professor, não havia a 

mesma centralidade em aulas demonstrativas, porque eram os alunos que iam construindo o 

conhecimento nos setores da empresa simulada, cabendo nesse caso ao professor  apenas o 

papel de orientador.  

Essa sistemática favorecia aos alunos a tomada de decisões, a reflexão sobre o seu 

papel na execução da tarefa, o desenvolvimento do seu senso crítico e de sua capacidade de se 

relacionar com os outros. 
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Parece claro que a falta de uma articulação equilibrada entre teoria e prática é, na 

maioria das vezes, fruto da própria resistência dos professores.  

 
São muitos e variados os problemas com que nos defrontamos diariamente na 

prática de educação escolar. Cada um deles exige de nós esforço para compreendê-

los e para buscar soluções. Essa busca nos move ao encalço de suas raízes e, muitas 

vezes, nos conduz às mesmas causas, às mesmas contradições (LEFEBVRE, 1975: 

238-239) 

 

Em relação à avaliação, detectamos, por meio das entrevistas e nos documentos 

que tivemos acesso, que ela acontecia “por observação direta dos professores -instrutores, 

tanto individual quanto grupal, cujos itens [abordavam] atitudes e aprendizagem” (CRC -MG, 

1990: 21).  

A pontuação era registrada por meio de um CONTRATO DE TAREFA E NOTA, 

em relação ao qual se faziam, de um lado, os professores das disciplinas profissionalizantes 

do curso, denominados contratantes, e de outro lado o aluno denominado contratado, em 

conformidade com uma série de clausulas, entre as quais destacamos as seguintes: 

 
 O presente contrato tem a finalidade de proporcionar ao CONTRATADO todas as 

condições pedagógicas, didáticas e instrumentais nas disciplinas aqui 

mencionadas, bem como o acompanhamento no ESTÁGIO SUPERVISIONADO, 

no Escritório Modelo desta Escola, objetivando sua aprendizagem teórico-prática 

para sua consequente promoção; 

 Aos CONTRATANTES, fica a responsabilidade de fornecer ao CONTRATADO 

o programa a ser desenvolvido durante a vigência do presente Contrato, que será 

anexado ao mesmo; 

 Ao CONTRATADO, compete cumprir as unidades das tarefas programadas, 

tendo ainda o dever de frequentar as aulas para conhecimento dos conteúdos 

programáticos, bem como as do Estágio Supervisionado, não podendo essa 

frequência ser inferior a 75% dos horários programados; 

 Fica estabelecido que os conceitos de avaliação do CONTRATADO, pela sua 

participação em cada atividade programada, serão codificados, levando-se em 

conta os critérios preestabelecidos de frequência, participação, aprendizagem e 

criatividade, na seguinte ordem: O – ótimo, MB – muito bom, B – bom, R – 

regular, F – fraco; 

 Caso as tarefas não sejam cumpridas nos horários normais estabelecidos pela 

Escola, fica o CONTRATADO sujeito a assistir a aulas complementares, 

necessárias ao cumprimento das tarefas programadas (CONTRATO DE 

TAREFAS, s/d). 

 

O Contrato passava a ter validade quando Contratantes e Contratado firmavam 

compromisso com o cumprimento das cláusulas estabelecidas por meio de suas assinaturas, e 

se regularizava quando era enviado para a pasta do aluno e arquivado na Secretaria Escolar. 

As atividades eram avaliadas continuamente, de forma individual e coletiva, e 

computadas numa FICHA DE AVALIAÇÃO DE ALUNOS onde eram observados os 



285 

 

seguintes itens: frequência, iniciativa, participação criatividade e relacionamento. Conforme 

relata o professor Nehirton Nogueira: 

 

Nós criamos uma ficha de avaliação, né! É esta que está aqui no documento (se 

refere ao artigo publicado na revista do CRC-MG) (NEHIRTON NOGUEIRA – 

GRUPO-FOCAL) 

 

Verificamos, pela fala dos professores, que essa proposta de avaliação não foi a 

concebida por Miracy Gustin no momento da implantação do Escritório Modelo na EEPJIS. 

Ela foi modificada na era Normy Barbosa, como bem relata o professor Nehirton Nogueira: 

 
A gente não queria mais fazer prova, porque as provas eram muito cansativas. 

Então, queríamos que a prova fosse apenas uma medida, um parâmetro de nota. Eu 

não gostava daquilo, da nota final como parâmetro. Não queríamos apenas aquela 

nota final, porque se o aluno não conseguiu vai tomar bomba! E os alunos 

reclamavam muito, porque chegou até aqui e não deu conta de fazer isso. Então, 

precisava mudar essa avaliação. O sistema que a gente queria era outro, era por 

conceito, era conceitual, que se fazia pelo comportamento dele na sala de aula, pela 

frequência, era um conjunto de coisas (NEHIRTON NOGUEIRA – GRUPO-

FOCAL). 

 

Podemos inferir, dessa forma, que o contrato de tarefas foi uma iniciativa 

interessante e inovadora para a melhoria da avaliação docente.  

Uma das inovações foi a preocupação dos professores em acompanhar 

individualmente os alunos de forma contínua, observando múltiplos aspectos, e não só a 

prova, usando os princípios pedagógicos da contextualização pela simulação dos setores da 

empresa, que podiam favorecer, como afirma Grinspun (2001), a integração de saberes de 

forma significativa e relevante, passando então a se configurar como uma perspectiva de 

avaliação “autêntica”, na medida em que, segundo Allal (2004: 92) , promovia “situações 

complexas de avaliação que [simulava] as atividades que o aluno [realizava] em sua vida 

extra e pós-escolar”.  

Isso implicava uma “substituição dos testes clássicos, compostos por uma série de 

itens independentes, por situações de avaliação que [exigiam] produções efetuadas em 

diversas etapas, com a ajuda de ferramentas e/ou de formas de interações sociais 

características do domínio em questão” (Ibidem: 92). 

Entretanto, em que pese aos pontos positivos enumerados, observamos na 

concepção dos professores uma perspectiva pragmática de avaliação, que Ramos (2002: 418) 

destaca como legitimadora de construções curriculares centradas na prática, subordinando “os 

conceitos aos limites de sua instrumentalidade ou das formulações espontâneas”. Tanto é que 

a proposta foi concebida apenas para aplicação dos professores da formação 
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profissionalizante, confirmando a não-existência de articulação entre as diversas áreas do 

conhecimento, a dificuldade em realizar ações interdisciplinares e a dificuldade em realizar 

uma formação integral.  

Essa centralidade, na prática, reduziu a avaliação aos procedimentos, não levando 

os alunos a compreenderem o caráter dialético do conhecimento, uma vez que mesmo que a 

atividade profissional tivesse uma natureza prática, isso não implicaria que a ação devesse ser 

preeminente aos conceitos, pois é a construção dos conceitos científicos que fundamenta m a 

execução eficiente das ações de forma competente, criativa e inovadora.  

E essa redução da avaliação aos aspectos práticos é a representação de uma prática 

docente que está em consonância com os objetivos da empresa. Uma educação profissional 

baseada na crença de que “os trabalhadores possuem não conhecimentos úteis ao trabalho, 

mas sim comportamentos úteis à empresa” (DUGUÉ, 1998: 113).  

Portanto, podemos afirmar que o contrato de tarefas não ocorreu em sua forma 

plena, porque alguns professores só avaliavam em momentos pontuais - ao final do bimestre.  

Também ficou evidente que alguns professores, por acharem difícil, não 

abdicaram das estratégias e instrumentos convencionais de avaliação, o que dificultou o 

desenvolvimento do novo processo. “Veja, naquela época ninguém pensava nisso, era difícil, 

os professores achavam difícil, porque dava trabalho; os professores não gostavam, porque 

tinha que conhecer muito bem os alunos para preencher a ficha (NEHIRTON NOGUEIRA – 

GRUPO FOCAL).  

Porém, podemos assinalar que, à mercê de todas as dificuldades apontadas, o 

contrato de tarefas apresentou uma perspectiva inovadora que poderia ser mais bem 

aproveitada em cursos de formação profissional.  

Diante agora de todas as considerações que tecemos sobre o ensino 

profissionalizante da EEPJIS na figura do Escritório Modelo, já temos subsídios para inferir 

se a formação geral e a formação profissional aconteciam de forma articulada.   

Ainda que teoricamente a Lei 5692 pregasse o fim da dicotomia entre as duas 

modalidades de ensino, na prática o que percebemos foi um reforço da sua existência.  

E como já tão bem destacava Paiva (1989), que é sobre a formação geral e em 

patamares mais elevados de educação formal que a profissionalização deve ser pensada, 

ficamos a questionar o que pode ser feito em termos de uma formação profissional de 

qualidade, se a formação geral não a complementa e se o coletivo da escola não observa que a 

ausência de tal articulação compromete os resultados da formação profissional.  
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Entendemos que é necessário conceber uma sólida formação geral articulada com 

uma formação profissional de qualidade, para que, segundo Fidalgo et Machado (2000: 249), 

possamos formar o homem na sua dimensão omnilateral e conquistar o princípio ontológico 

da totalidade. E nos pareceu que no curso de contabilidade da EEPJIS essa articulação não foi 

efetivada de forma plena, porque havia um pragmatismo baseado na racionalização do tempo 

que pesava a balança para o lado das disciplinas profissionalizantes, justificando uma 

tendência de formação do aluno para o atendimento das necessidades do mercado de trabalho.  

 
Então, eu sempre procurei passar para os alunos essa ideia pragmática. Olha! O 

tempo de vocês aqui dentro é precioso, vocês trabalham o dia inteiro e nós também, 

então vamos aproveitá-lo. Mas tinham as patricinhas no diurno, mas a maioria era 

do noturno. O que não tinha uma efetiva utilidade era bobagem. (...) Então , eu 

plantava isso em sala de aula, sempre os orientava para o pragmatismo, para a 

ocupação do seu tempo. Você tem que aproveitar o seu tempo para depois aplicá-lo 

em seu proveito e no proveito da sociedade (MARLENE GOIABEIRA). 

 

Percebemos, inclusive, que a professora em tela sugere que o aluno seja preparado 

para compreender as necessidades e as normas estabelecidas pelos empresários de selecionar 

os empregados por critérios meritocráticos, quando ela diz que faz o aluno pensar também 

pelo lado das empresas:  

 
Não. Só se tivesse uma imposição, se viesse uma ordem superior de que quem não 

participasse ia ser considerado faltoso ou ia deixar de ganhar tantos pontos. Se 

houvesse isso, aí de alguma forma eles faziam. Mas falar, assim, que era uma coisa 

prazerosa, espontaneamente prazerosa, isso não era. Por quê? Por causa desse 

pragmatismo que a gente passava. Porque, se eu sair, eu vou deixar de aprender 

alguma coisa a mais de contabilidade, a fazer um balanço aqui, para ir estudar o 

que, dança, micróbios, doenças, sei lá o que mais. Ah, não! Eu prefiro isso aqui. 

Então, tinha essa visão marcante de pragmatismo. A equipe pensava assim. E eu, 

com o Nehirton, assim, era muito transparente, e isso não impedia essa segurança, 

essa confiança total que nós tínhamos lá, não impedia que vez por outra a gente 

entrasse em choque. Tinha discussões lá ferrenhas, mas sempre cada um 

defendendo o seu lado do que era melhor para o curso. Então, a gente achava 

aquilo fútil, que às vezes aquilo não tinha uma utilidade imediata, era melhor ter um 

horário aqui com mais conteúdo de contabilidade, que era o que o aluno estava 

buscando ali. De certa forma, nós colaborávamos para ser quase bitolados, mas 

não era, assim, um bitolado sem sair do lugar, não! Era um bitolado tanto na 

profundidade quanto na co-responsabilidade com o tema, com o assunto, com a 

área de contabilidade. Eu levava as minhas experiências práticas de advocacia 

trabalhista para discutir em sala de aula com os alunos, no departamento de 

pessoal. Olha aqui o que aconteceu com esse empregado! E aquilo me dava o maior 

prazer, de ver os alunos curiosos, participando da aula para aprender aquilo  

(MARLENE GOIBEIRA). 

 

Dito de outra forma, os professores da área profissionalizante, no momento da 

operacionalização do seu trabalho pedagógico, não colocavam ênfase nos conteúdos da 

formação geral, preocupando-se, prioritariamente, com o conhecimento técnico, reduzindo 

sua ação pedagógica ao âmbito de sua disciplina.  
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Esse desequilíbrio tem origem numa formação acadêmica rígida onde as 

disciplinas são desenvolvidas de forma compartimentada e fechada e também numa falta de 

formação pedagógica desses professores que na sua maioria são oriundos do mundo 

empresarial, conforme corrobora artigo publicado na revista do Conselho Regional de 

Contabilidade de Minas Gerais pelos professores do curso de contabilidade da escola sobre o 

Escritório Modelo, em virtude do II Encontro de Professores de Contabilidade:  

 
a Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa consegue, ano após anos, um 

aprimoramento em experiências de ensino, uma vez que o assunto das disciplinas, 

principalmente as profissionalizantes, é demonstrado por professores que trazem de 

sua atividade liberal, a vivência e resultados das mais variadas situações do mundo 

empresarial (CRC-MG, 1990: 14). 

 

Essa debilidade na formação restringiu o trabalho coletivo dificultando ações 

pedagógicas interdisciplinares e contextualizadas.  

O problema assinalado não está restrito apenas à formação específica do 

professor, faz parte de um processo mais amplo que se inicia na educação básica e termina na 

universidade.  

Dessa forma, é difícil esperar que um professor em formação interesse-se por 

outras disciplinas, quando foi formado, desde sua tenra idade, por professores que ignoravam 

os ensinamentos de seus colegas e, raramente, manifestavam alguma estima por suas 

respectivas disciplinas. 

Destarte, se a educação profissional prevaleceu sobre a formação geral então não 

houve harmonia entre ambas, uma região comum, uma união de objetivos a favor de uma 

educação integrada. 

 A ausência de harmonia, de um projeto articulador de ações, propiciou práticas de 

planejamento e de ensino isoladas, dificultando ações interdisciplinares e cooperativas.  

Nesse sentido, apesar de o projeto pedagógico do curso técnico de contabilidade - 

o Escritório Modelo - ter sido inovador, ter obtido conceito de qualidade na comunidade, ter 

se tornado referência como condição de empregabilidade na área contabilidade, ter melhorado 

a capacidade intelectual e a autonomia dos alunos, a falta dessa articulação equilibrada entre 

as disciplinas propedêuticas e profissionais nos induz ao entendimento de uma formação com 

prioridade no mercado de trabalho e, dessa forma, reduzida em sua concepção crítica e 

progressista.  
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5.1.6. Projetos que fizeram diferença? 

 

Seguindo a tradição deixada por Miracy Gustin, a escola continuou com aptidão 

para fazer coisas diferentes – “de um modo geral, dentro do conjunto de todas as escolas, o 

José Inácio era pioneiro em muitas coisas” (NELSON DE NARDI). Dentre tantas iniciativas 

que foram citadas nas entrevistas, destacamos a criação da creche, o projeto de leitura e 

produção literária, o projeto jardinagem e o projeto ginástica olímpica, sobre os quais iremos 

tecer comentários rápidos a título de exemplo, porque achamos que eles apresentam 

evidências mais significativas à inovação.  

A primeira iniciativa se refere ao empenho feito por Normy Barbosa para a 

criação da creche para os filhos dos servidores e alunos. Naquela época, no próprio município, 

eram incipientes ações de educação infantil, impensadas, creio eu, como uma iniciativa 

oriunda de uma simples escola de Estado.  

O certo é que, como já começavam a aparecer professoras, servidoras e 

principalmente alunas dos cursos noturnos que não tinham onde deixar seus filhos para 

exercer suas atividades, tornando-se dessa forma uma necessidade premente da comunidade 

escolar, Normy Barbosa reúne os seus representantes, expõe sua ideia e propõe como meta a 

criação da creche.  

Tal iniciativa de se preocupar com as necessidades da comunidade está associada 

ao que nos ensina Romão e Padilha (2004a): “As metas e objetivos da escola serão ilegítimos 

se não se voltarem para as necessidades específicas de seus usuários” (ROMÃO; PADILHA, 

2004a: 82).   

Aproveitando-se de uma casa desocupada que ficava dentro da escola, ela angaria 

recursos via mutirão com a participação e colaboração de toda a comunidade escolar e extra -

escolar e adquire os mobiliários e equipamentos para a sua estruturação. Com o ajuste do 

horário de trabalho de alguns servidores, coloca a creche em funcionamento.  

 
Como tinha uma casa ao lado na escola que estava desocupada, a gente começou a 

juntar material, berços, colchões, camas, uma série de coisas e acabamos montando 

a creche. Fazíamos um rodízio com os professores, cada dia era um que 

administrava e ajudava nos serviços. Desviamos dois servidores para tomar conta 

das crianças, um ficava durante o dia e o outro à noite, de forma que ela funcionava 

o dia todo (NORMY BARBOSA).  

 

Segundo pudemos captar de seu depoimento, foi uma aquisição autônoma, uma 

iniciativa inédita - “a primeira iniciativa dessa envergadura na cidade” (NORMY 

BARBOSA) –, uma vez que não deveu favor a nenhum órgão gestor ou político da região.  
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Algum tempo depois, como outros setores da comunidade começaram a 

pressionar para colocar os filhos na creche, Normy procura a prefeitura em busca de 

subsídios, que acaba colaborando com a alimentação. Com a colaboração evidenciada, fica 

fácil para os outros setores comunitários reivindicarem uma vaga para seus f ilhos. 

 Assim, outras crianças são aceitas e a escola fica desobrigada da administração da 

creche, que passa, definitivamente, a fazer parte da estrutura de gestão educacional do 

município.  

A segunda iniciativa, o projeto de leitura e produção textual, esteve presente em 

todo o percurso escolar investigado. Estava embutido nesse projeto ações de incentivo à 

leitura e produção de textos literários. Segundo relata a professora Normy Barbosa, esse 

projeto tinha grande representatividade na escola. Corrobora com a apreciação dela os alunos 

Deusmar José Dantas e Nilce Alves com os seguintes relatos: 

 

(...) aprendíamos a escrever e a ler muito. Na época, os professores diziam o 

seguinte: __ Você vai ler o livro „O Cortiço‟ de fulano de tal. Eu lia Arnaldo 

Vasconcelos, Rachel de Queiroz. Lia esses livros todinhos. A gente era incentivado 

a ler aqueles livros, por quê? Porque a gente fazia a prova de português e não 

ensinava só a ler, né! A gente falava assim: vamos ler o livro „Sertões Veredas‟ , 

daquele autor fulano de tal. (...) Aí você pegava e tinha um prazo para ler o livro. 

Nos encontros dos alunos antes da aula e na hora do recreio, a gente discutia o 

livro. Você viu o que aconteceu, naquele capítulo tal o fulano fez isso e aquilo? 

Então, isso despertava o gosto pela leitura. (...) Na outra escola que eu tinha 

estudado, no Renné Gianetti, não tinha esse costume. No Zé Inácio, a gente lia 

muitos livros. Era fora de série (DEUSMAR DANTAS – EX-ALUNO). 

A questão da leitura. Era um trabalho muito dinâmico. No colegial, nosso professor 

de português e redação era o Eduardo. Então, ele tinha todo um capricho, vamos 

dizer assim, um cuidado para que a gente escrevesse muito e lesse muito, né! Uma 

coisa puxando a outra. Era livro e mais livro de literatura onde a gente faz ia prova, 

fazia resumo, fazia apresentação, fazia „n‟ coisas para compreender bem o 

conteúdo do livro. E redação a gente fazia no mínimo uma por semana para 

avaliação, valendo nota. Mas era habitual a gente fazer de três a quatro redações 

por semana. Eu, particularmente, nunca tive dificuldade em escrever, em virtude 

muito disso mesmo. O meu gosto pela leitura e pela escrita vem desde a infância, 

vem de família também, mas ele foi muito aprimorado nessa época do José Inácio 

(NILCE ALVES – EX- ALUNA). 

 

O projeto previa a realização da semana literária como culminância de um 

processo anual de leitura por meio do qual os alunos produziam resumos dos livros, poemas e 

crônicas. Os livros comprados eram trocados entre os alunos, de forma que eles pudessem ler 

um maior número possível.  

Segundo entendimento que tivemos do relato da professora de português Marlene 

Tavares, na semana literária os alunos produziam livros e ainda realizavam noite de 

autógrafos – “E a semana literária que eles produziam livros e acabava com noite de 

autógrafos” (MARLENE TAVARES – GRUPO FOCAL). Tivemos acesso a uma dessas 



291 

 

obras literárias, transcrita como um festival de poesias, que reunia várias produções 

desenvolvidas em sala de aula, da qual destacamos a primeira colocada, o poema intitulado 

„Dez Minutos‟, assinado pela aluna Maria Tereza Ramos de Oliveira, do segundo colegial J:  

 
O relógio corre, a vida passa, 

Meu tempo se esvai,  

Ele é tão escasso. 

Minhas mãos tremem, 

Meu coração se acelera,  

Idéias vão e vêm,  

No tumulto de razões e incertezas. 

Cinco minutos ainda tenho. 

Terei que tomar muito cuidado; 

Apenas um deslize e... 

Lá se vão dois minutos. 

Os ponteiros se embaralham, 

Começo a ver coisas que não devo.  

Olho ao meu redor com medo das conseqüências; 

Ainda não atingi meu ideal. 

Uma mulher perambula na sala. 

Ela me olha me indaga e vejo nos seus olhos 

Uma pergunta: Já terminou? 

Oh, meu Deus! Esta vida é tão tumultuada, 

Minha mente está ficando baratinada. 

Um minuto ainda falta, 

Acho que vou conseguir. 

De repente, não acredito; 

A tempestade se transformou em calmaria; 

Num duelo de idéias e frases esculpidas, 

Terminei o que eu mais queria: Meu poema de dez minutos! (PROFESSORES DO 

2º GRAU DA ESCOLA PROFESSOR JOSÉ INÁCIO DE SOUSA, CAPA-

FESTIVAL DE POESIAS, 1987). 

 

A terceira iniciativa, o projeto jardinagem, era vinculada à disciplina de artes 

industriais. Esse desvio foi feito porque não havia laboratório na área de indústria na escola , 

impossibilitando o desenvolvimento dos seus conteúdos. Para que os alunos não ficassem 

prejudicados e ainda pudessem receber uma profissionalização, vislumbrou-se essa situação.  

Na execução do projeto, prevalecia a parte prática, onde os alunos plantavam 

roseiras, faziam podas, cortavam a grama, adubavam e tratavam das plantas, inclusive das 

árvores centenárias que existiam na escola.  

O certo é que, como era de responsabilidade dos próprios alunos, o projeto 

consolidou-se, propiciando que os jardins da escola ficassem limpos e bonitos. Conforme 

relata Normy Barbosa, “o interessante é que, como eram eles que cuidavam dos jardins, 

colocavam placas de advertência e vigiavam para que os outros não tirassem as rosas ou 

pisassem na grama” (NORMY BARBOSA). 
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          Projeto jardinagem. Na foto, à esquerda, as roseiras plantadas pelos alunos e que  

    embelezavam a paisagem escolar. Na foto, à direita, os alunos, na aula prática, cuidando 

                                  dos jardins da Escola  (ARQUIVOS DA EEPJIS) 

 

 

A quarta e última iniciativa, o projeto ginástica olímpica, foi uma iniciativa 

inédita para a época, porquanto essa modalidade esportiva, reflexo da propaganda vinda dos 

países do bloco comunista, pela dificuldade de acesso aos equipamentos, só existia na capital.  

O projeto iniciou-se com a vinda de Belo Horizonte para a escola de dois 

professores – que eram casados -, Elizabeth e Paulinho, especialistas em ginástica olímpica. 

“Eu também tinha interesse porque era professora de educação física” (NORMY 

BARBOSA). Esses professores, juntamente com os que já estavam na escola - Adelino, 

Zenaide, Joel, Chico e outros -, incentivaram a modalidade na escola, principalmente a 

ginástica feminina.  

Corrobora com a confirmação da descrição Ângela Rodrigues Luiz (2003), 

quando na sua pesquisa sobre a história da ginástica olímpica na cidade de Uberlândia os 

resultados estabeleceram que, historicamente, 

 
A ginástica olímpica surgiu em Uberlândia em 1975, pela iniciativa de dois 

professores de Educação Física, que ministravam aulas na Escola Estadual Professor 

José Inácio de Sousa. As atividades aconteciam em horários destinados à prática da 

Educação Física, se resumia a saltos, que eram realizados sobre carteiras sem o 

auxílio de trampolim; os exercícios de solo aconteciam na areia, grama ou sobre 

colchões (LUIZ, 2003 – ANAIS DO II CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO 

DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS – 06 A 09 DE MAIO-UDI-

MG). 

 

A implantação do projeto foi viabilizada quando Normy conseguiu os 

equipamentos em Belo Horizonte, na Secretaria de Estado da Educação. Sobre a forma dessa 

conquista, assim ela relata:  

 
Quando eu ia a Belo Horizonte, uma das primeiras coisas que eu fazia era ir ao 

almoxarifado da Secretaria de Educação. Lá tinha coisa demais. Eu localizava 
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materiais descartados em boas condições e os requisitava para a Escola. Consegui 

colchões de ginástica, bolas, materiais de ginástica olímpica como banco sueco, 

plinto e outros. (NORMY BARBOSA). 

 

Conforme a modalidade ia se desenvolvendo, novas necessidades de 

equipamentos eram demandadas. Esses novos equipamentos eram conseguidos via Caixa 

Escolar. Dessa forma, em pouco tempo a EEPJIS conseguiu formar uma equipe competitiva 

de ginástica olímpica feminina. “Fomos competir em Belo Horizonte e tiramos o primeiro 

lugar do interior” (NORMY BARBOSA).  

Corrobora com a afirmação Luiz (2003), quando ressalta que “as atividades 

estavam sendo bem sistematizadas no âmbito escolar de tal maneira que os alunos da escola 

pioneira [a EEPJIS] foram campeões individuais no Campeonato Escolar do ano de 1977” 

(LUIZ, 2003 – ANAIS DO II CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO DE HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO EM MINAS GERAIS – 06 A 09 DE MAIO-UDI-MG). 

Ao nível regional, como a escola não tinha com quem competir, limitava-se a 

fazer apresentações demonstrativas. O projeto perdeu fôlego na escola com a ida de Elizabeth, 

de Paulinho e de Adelino para a Faculdade de Educação Física da UFU.  

Como passaram a dispor de melhor infraestrutura, transferiram para lá as 

atividades da ginástica olímpica, levando consigo, inclusive, os melhores atletas que haviam 

formado.  

 

 

 
 

Apresentação de ginástica olímpica no Uberlândia Tênis Clube (UTC) – (ARQUIVOS DA EEPJIS) 

 

 

Outra tradição deixada por Miracy Gustin e que Normy Barbosa deu continuidade 

foi o incentivo às atividades culturais. Como já mostramos, houve inclusive sua ampliação 

pela coletivização que elas receberam dentro do ambiente das salas de aula e dos projetos 

pedagógicos multidisciplinares.  
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Essa ampliação também se deu por meio dos concursos de teatro, música, redação 

e organização de painéis religiosos, entre outros. Como foram inúmeros, destacamos para 

ilustrar dois de que tivemos acesso.  

O primeiro tem relação com a participação da comunidade na elaboração de 

painéis religiosos em virtude da comemoração da semana santa.  

A escola estava situada no Bairro Operário, nas proximidades da Diocese e da 

Igreja Nossa Senhora Aparecida, que na época exercia uma influência religiosa muito extensa 

em toda essa região e, por conta disso, estendia-se também para dentro da escola. Tanto é que, 

conforme já falamos anteriormente, havia na escola o grupo de jovens „Semente‟, que foi 

criado e funcionava em parceria estreita com essa diocese.  

Em virtude dessa ligação, a diocese convidava a escola para participar da 

organização de painéis decorativos nas ruas do bairro para que a procissão que homenageava 

a morte de Jesus Cristo pudesse passar.  

Segundo nos relatou Normy Barbosa, essa atividade era organizada pelos 

professores de educação artística e contava com o envolvimento de todos os setores da 

comunidade na sua execução – professores, servidores administrativos, alunos e pais.  

Veja como se reporta a ela a nossa entrevistada professora Maria Bernadete:  

 
Outro fato da participação da escola na vida comunitária e que tem a ver com a 

liberdade religiosa que sempre existiu lá, graças a Deus, era que na época da 

semana santa eles enfeitavam as ruas formando desenhos bonitos. O Zé Inácio foi 

convocado, e nós fomos para a rua com pó de café, serragem, e coordenados pelas 

professoras de artes a Irene e a dona Albertina, que criavam os painéis e nós 

executávamos, professores, alunos, todos juntos (MARIA BERNADETE). 

 

 

 
 

Painéis artístico-religiosos. As ruas eram cobertas por flores por onde passavam as pessoas em procissão         

(ARQUIVO EEPJIS) 
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O segundo de repercussão mais significativa foi a apresentação da peça teatral os 

“Saltimbancos”, adaptação de Chico Buarque de Holanda que fazia grande sucesso no Rio de 

Janeiro. Para montá-la na escola, Normy convocou a professora de inglês Miracema de Sousa 

Andrade, que era envolvida com grupos de música e de teatro na cidade
47

 e mandou-a ao Rio 

de Janeiro para assistir à peça e depois adaptá-la.  

 Para a professora, pareceu um sonho – “eu não acreditava que ia ao Rio ver os 

Saltimbancos nem que conseguiria montá-lo na escola” (MIRACEMA ANDRADE) - ter a 

oportunidade de assistir a obra, mas ao mesmo tempo teve medo do tamanho do desafio, não 

acreditou que fosse possível a ela tamanha audácia pretendida por Normy Barbosa.  

 
Chamei a Miracema e disse que ia mandá-la para o Rio de Janeiro e que ela só 

retornasse depois que tivesse conseguido o „playback‟da peça dos Saltimbancos. 

Não sei como nem os caminhos que ela utilizou, mas depois de muita dificuldade ela 

conseguiu. A peça ficou muito bem montada e fez um grande sucesso na cidade e 

fora dela (NORMY BARBOSA). 

 

Apesar dos percalços relatados, a peça foi montada na escola e apresentada várias 

vezes e em vários locais da cidade. Como teve grande repercussão, o sucesso lhe propiciou 

vários convites, até para que ela se apresentasse na capital Belo Horizonte. Mas, de acordo 

com Miracema, o que marcou efetivamente o sucesso da peça foi a apresentação feita para os 

aeromodelistas representantes de todas as regiões do País, que estavam em Uberlândia para a 

disputa do campeonato nacional da categoria.  

O certo é que eles assistiram à peça e se encantaram. “Os cariocas e outros que já 

tinham assistido nos disseram que a nossa estava melhor que a original” (MIRACEMA 

ANDRADE). 

 

5.2. O fim de uma escola de identidade inovadora: interferência política e resistência 

confirmada 

 

A identidade da EEPJIS como escola exitosa e inovadora perante a comunidade 

uberlandense consolidou-se definitivamente no ano de 1986 com a apresentação dos trabalhos 

referentes à sua participação no programa de Escolas Associadas à UNESCO. Como 1987 era 

                                                 
47

Miracema de Sousa Andrade se destacou na cidade como artista atuando no grupo de teatro Gruta da EEPJIS e, 

a partir do ano de 1970, no grupo de teatro do SESC.  Seu potencial artístico se consolidou no ano de 1971, 

quando participou do 1º Festival de Música Popular Brasileira de Uberlândia defendendo a música “Ceará” , de 

José Domingos, ex-aluno da EEPJIS (depois escritor consagrado na cidade, inclusive sendo eleito membro da 

Academia de Letras do Brasil Central), tendo sido classificada em 4º lugar 

(http://www.paragonbrasil.com.br/conteudo.php?item=149). 
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o ano que antecedia a eleição municipal, o sucesso da escola desperta o interesse da classe 

política.  

De um lado, o então deputado estadual de oposição João Pedro Gustin, patrono da 

escola e ligado à direção por laços de parentesco, e do outro, o também deputado estadual da 

situação Geraldo Rezende, ambos interessados em ser o prefeito da cidade, começam a se 

digladiar.  

É preciso ressaltar que esse embate surgiu por conta do rompimento em âmbito 

estadual e municipal com o domínio político dos grupos vinculados aos partidos de apoio ao 

governo militar. No Estado, no ano de 1982, havia sido eleito o governador Tancredo Neves e 

no município, no mesmo ano, o prefeito municipal Zaire Rezende, ambos do PMDB.  

Como a eleição de Zaire interrompeu a hegemonia do grupo político que 

dominava a cidade desde o golpe militar, a disputa tornou-se muito acirrada. No nível 

estadual, Gustin como líder do PDS, partido de oposição, combatia assiduamente o governo 

de Newton Cardoso, do PMDB, que havia sido eleito no ano de 1986.  

Essa oposição sistemática provocava a reação do aliado do governador, Geraldo 

Rezende, eleito deputado estadual no mesmo ano, o que aumentava a rivalidade. Assim se 

reporta ao fato a professora Normy Barbosa:  

 
Nós tínhamos uma boa relação com o governo do Zaire. No começo, o seu deputado 

estadual era o Luís Alberto. Com ele, nos dávamos bem. Ele sempre me elogiava e 

até conseguiu a construção de salas de aula para a escola. Já no final do governo 

do Zaire, com a eleição do Geraldo Rezende para a Assembléia Legislativa, as 

coisas se reverteram. Houve um acirramento da briga política a nível estadual entre 

ele e o Gustin, que, então, fazia dura oposição ao Governo Newton Cardoso 

(NORMY BARBOSA).  

 

No nível municipal, a briga era pela prefeitura. Na oposição, falava-se em duas 

candidaturas, a de João Pedro Gustin e a do ex-prefeito Virgílio Galassi. Na situação, com o 

apoio do prefeito, já estava definida a candidatura de Geraldo Rezende. Veja o que fala nota 

do Correio de Uberlândia sobre o assunto: 

 
Correu notícia de que o deputado João Pedro Gustin, representante de Uberlândia e 

Região na Assembleia Legislativa de Minas, estaria na boca para ser lançado como 

candidato a prefeito desta cidade. Fonte chegada ao deputado, no entanto, afirmou 

que tudo não passa de especulação. Nesta conversa foi mais uma vez reafirmada a 

convicção de que o futuro prefeito será o Sr. Virgílio Galassi. Alías, será o futuro 

candidato, com muita possibilidade de ganhar pela terceira vez o direito de governar 

BEM, o rico município de Uberlândia (CORREIO DE UBERLÂNDIA, 1987: 09). 

 

O aparecimento do nome de Gustin na imprensa como candidato a prefeito tem 

reflexos imediatos no ambiente interno e externo à escola. 



297 

 

No nível interno, desvela-se o grupo de oposição à gestão de Normy Barbosa. Na 

verdade, esse grupo despontou efetivamente no ano de 1985 e teve na figura do orientador 

educacional Nelson de Nardi seu maior interlocutor.  

Nelson de Nardi, como presidente da 5º AOEMIG (Associação de Orientadores 

Educacionais de Minas Gerais), tendo como inspiração o Congresso Mineiro de Educação, 

que orientava a “busca de soluções para os problemas da educação em Minas Gerais” 

(CUNHA, 2005: 167) por meio da democratização do espaço escolar, utiliza-se da imprensa e 

publica, já em 1985, uma série de artigos compostos por três itens de análise do processo 

escolar – o referencial teórico, a transposição do discurso para a prática e os instrumentos 

institucionais de democratização - para defender a participação da comunidade na escolha do 

diretor da escola.  

Para chegar a essa conclusão, já no primeiro artigo ele critica de forma genérica o 

processo pedagógico e a gestão escolar e, de forma indireta, usando o pseudônimo de Escola 

Estadual Professor Rolando, aponta pontos do discurso exitoso, teórico e filosófico da 

EEPJIS, que no seu entendimento não se configuram na prática. São eles: 

 
1- O esmero em manter a escola na VANGUARDA, em garantir seu renome, em 

projetar-se: É positivo como emulação entre as escolas. Mas, este esforço não 

pode comprometer a qualidade dos conteúdos fundamentais pelo 

envolvimento em múltiplas atividades extras; 

2- A notória preocupação pelo pioneirismo, introduzindo-se freqüentes inovações 

didáticas NO DECORRER do processo: É importante a inovação, enquanto 

combate a rotina, mantendo sadia motivação. Porém, esta inovação não pode 

conflitar com projetos em andamento. Não pode contradizê-los. (...) Nenhuma 

inovação pode acontecer INTERROMPENDO, ABRUPTAMENTE, uma 

caminhada, se esta não nascer dos próprios caminhantes, que tecerão a jornada 

propriamente dita; 

3- A surpreendente disposição de PRIORIZAR O ALUNO nos conflitos e 

decisões: É ótimo o aluno sentir-se a peça chave da Educação, saber-se 

imprescindível nas opiniões e saber-se colaborador nas decisões. Porém, é 

péssimo incentivar-lhe o conceito de que o professor é seu mero servidor. Que, 

se não está acertando, deve ser sacrificado; 

4- Justificar os princípios pela PREGAÇÃO DIUTURNA de que a escola optou 

por um processo democrático de educação: De fato só acontece Educação 

Libertadora se ela for democrática. Todavia, a democracia, livre de equívocos 

existe se HABITUALMENTE as coisas nascerem de dentro para fora, como 

necessidade espontânea; emergirem pela acuidade e segurança de todos seus 

líderes e forem sancionadas posteriormente pela autoridade, que as pode 

devolver para melhorar sua elaboração. O processo invertido pelo qual se 

recebe esta ou aquela maior ou menor liberdade, recomendando a 

responsabilidade, é uma mascaração da democracia. É uma forma sutil de 

manobrar, pela qual se recebe, de fora para dentro, em caráter já elaborado e 

tornado oficial pela perspicácia da própria autoridade, todo e qualquer 

caminho novo, de tal maneira que o grupo social, satisfeito, apenas aprova, 

formalmente, conferindo-lhe força e prestígio. É uma democracia outorgada e 

perigosamente equivocada. (DE NARDI, CORREIO DE UBERLÂNDIA, 

1985, p.11). 
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No segundo artigo, ele critica o discurso democrático da escola, do qual 

destacamos os seguintes itens: 

 
1- O dever de ACREDITAR EM TODOS, trabalhando com eles, 

incondicionalmente, independente de amizade ou de cargos de confiança: 

Onde houver um GRUPO ELITIZADO DE CONFIANÇA, mais ou menos 

chegado, competente, de quantidade indefinida, mas identificável, embora não 

institucionalizado, mesmo que cada um vise objetivos pessoais divergentes, 

mas cujas opiniões são sempre bem-vindas e válidas em detrimento das 

CONTRIBUIÇÕES DOS RESTANTES, há uma prática constrangedora de 

democracia; 

2- A sabedoria de tomar as DECISÕES somente na hora oportuna e sobre temas 

que são PRIVATIVOS DO CARGO: Se uma liderança moralmente forte pelo 

cargo, pelo prestígio ou personalidade, define rotineira e rapidamente as 

decisões, irrompidas de sua criatividade, desconsiderando o desejo latente da 

maioria sem proporcionar e até provocar a livre expressão de opiniões 

contrárias, mesmo que satisfaça a maioria, estará outorgando uma democracia 

artificial. Está truncando o devido crescimento da coletividade. Está 

queimando etapas, com uma democracia teleguiada, biônica e diretiva;  

3- A condução do processo educativo pela descentralização das decisões e dos 

projetos assegurando-lhes o cumprimento: Onde há concentração decisória, há 

dirigismo e manobra. Desperdiçam-se capacidades. Não se revelam valores. 

Neutralizam-se as lideranças. Abortam as possíveis evidencias. São 

naturalmente afastados ou desprestigiados eventuais concorrentes 

pedagógicos. É uma democracia obediente e organizada, que aplaude e plagia 

a criatividade e a abertura do chefe. O chefe é o exclusivo avalizador da 

democracia escolar, sem a qual a Escola seria como as outras, autoritária e 

opressora (CORREIO DE UBERLÂNDIA, 1985: 11). 

  

No terceiro e último artigo, ele critica a utilização dos instrumentos institucionais 

para afirmar a democracia na escola, do qual destacamos o mais significativo: 

 
Armas para justificar o discurso e a prática? (...) APM : Onde a Associação de Pais e 

Mestres é entendida como mera reunião  de pais – esporádica; para transmitir 

deliberações, para dois por cento de pais presentes; com a presença eventual de um 

ou outro professor; pelo fato de estar comprometido apenas com aquela reunião; 

reunida sobre convocação ou convite da Escola; sempre por iniciativa da direção; 

dinamizada e coordenada pela própria direção, sem apresentar verdadeiras 

programações de ASSOCIAÇÃO; limitando sua cooperação apenas à área 

econômica; ... pode-se dizer que existe, da parte de alguns, a predisponibilidade, um 

embrião latente, propício à organização de uma verdadeira APM. Todavia, ela não 

existe de fato. A comunidade é a grande ausente. A maioria dos melhores elementos 

não aparece. Sabem que sua presença ou ausência é um ATO NEUTRO, no que 

tange às deliberações que modificam os rumos da Escola (CORREIO DE 

UBERLÂNDIA, 1985: 11). 

 

Ele encerra a série de artigos com algumas conclusões, com um apelo para que 

seja compreendido pela comunidade e com um recado aos políticos: 

 
CONCLUSÕES ÓBVIAS: Quem estudar na Escola Estadual Professor ROLANDO 

vai ter a sensação de liberdade e ouvirá, repetidamente, que esta escola é 

democrática. (...) No entanto, o discurso não bate com a prática. É questão de honra 

fazer passar a Escola por democrática. Todavia, não o é, de fato. É frágil. Cai, 

rolando da rocha. 



299 

 

TESTEMUNHO PESSOAL: (...) A confiança que deposito na minha diretora 

inspirou-me a sinceridade de oferecer esta contribuição, espinhosa para mim e, 

certamente amarga, para quem se julgar atingido. Esta franqueza até poderá me 

acarretar inúmeras desvantagens no exercício de minha função, dependendo de 

como seja recebida esta análise, não tanto pela direção, porém mais pelos seus 

ciosos assessores, que poderão ser desestabilizados. Em nenhum momento me 

ocorreu o objetivo de desestabilizar a Direção, sendo que fica evidenciado o 

contrário, pelo parecer expresso.  

RECADO AO POLÍTICO: Você “legal” mas indevidamente, interfere no exercício 

do poder, dentro das Escolas Estaduais porque a direção é da sua confiança e mais 

ninguém; (...) você sabe muito bem disso, mas continua a defender o seu direito 

majoritário de indicar e nega-se a estudar e aprovar outros mecanismos capazes de 

ordenar uma ROTATIVIDADE BENÉFICA deste poder e (...) prejudica, pois, 

inescrupulosamente, a Educação, evitando que os próprios educadores sejam os 

legítimos condutores e construtores no processo educativo, pelo qual são sempre 

responsabilizados (NELSON DE NARDI, CORREIO DE UBERLÂNDIA, 1985: 

11). 

 

Podemos observar nitidamente que o objetivo principal da crítica visou atingir os 

pontos que davam maior visibilidade ao projeto pedagógico da EEPJIS como a reivindicação 

de ser uma escola de vanguarda, inovadora, centrada no aluno e democrática.  

Por isso, em que pese a ele ter encerrado o documento crítico expressando 

confiança e sinceridade com Normy, admitindo que não tinha como meta a desestabilização 

da direção, acreditamos que foi exatamente o que ele fez.  

E fez, primeiramente, porque se aproveitou de momento oportuno quando os ares 

da democracia já estavam presentes nos governos de oposição que haviam assumido para 

reivindicar avanços democráticos no coletivo escolar. De acordo com Romão (2004),  

 
os coletivos surgiram na educação brasileira a partir do início da década de 80, 

quando da chamada „transição democrática‟, que permitiu a reaproximação da 

sociedade civil com o Estado, através da eleição de políticos que catalisavam os 

sentimentos oposicionistas – represados por duas décadas – aos governos militares 

de exceção (ROMÃO, 2004: 29-30).  

 

Segundo, porque ele teve a coragem de expressar o sentimento das pessoas que 

não estavam satisfeitas com a continuidade na administração escolar, com os grupos de 

confiança que orbitavam em seu entorno, arrebatando simpatias e uma liderança de oposição.  

Corrobora com a análise a fala da nossa entrevistada, a professora Marlene 

Goiabeira: 

Então, aquela „mãezona‟ que ela [a Normy] sempre foi da escola e de todos naquele 

contexto ali, esse sentimento fazia com que todos os detalhes, os problemas 

pessoais, tudo daquela comunidade ela participasse. Isso foi criando uma série de 

cordões umbilicais. Só que, talvez, e isso é uma avaliação que eu faço, um 

determinado segmento de professores ficou mais ligado que outros. E, nessa maior 

ligação, talvez alguns privilégios foram dados para eles, para essas pessoas em 

detrimento de outras. E, por causa dessa diferença, começou aí a nascer um 

movimento para que ela deixasse o trono de até então, de quase vinte anos. E foi 

visível lá o desenvolvimento desse movimento, o desenrolar dessa oposição. Eu 

percebia isso claramente, (...) principalmente na hora do recreio você via os 
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grupinhos, você via as panelinhas. (...) Então, esse excesso de amizade talvez tenha 

feito com que a oposição faturasse, né! (MARLENE GOIABEIRA). 

 

Em relação ao „recado aos políticos‟ ele reforça a condição de desestabilização de 

Normy Barbosa, porque incute na comunidade a reflexão sobre a sua ascensão ao cargo por 

indicação política, sugerindo, por isso, a necessidade de mudança. 

Quanto à „confiança e sinceridade‟ para com Normy, acreditamos ser verdade , 

porque, antes de ele tornar as críticas públicas, as enviou a ela para apreciação solicitando que 

sobre as mesmas fosse realizado debate dentro da escola, inclusive podendo fazê-lo sem a sua 

presença, o que certamente não ocorreu.  

No final do ofício de encaminhamento, datado de 22 de agosto de 1985, o último 

parágrafo resume o que foi dito: 

 
(...) Como há um projeto de divulgar o texto, em termos mais abrangentes, excluindo 

as especificidades desta escola, por espelhar, segundo as conclusões dos que o 

leram, uma situação generalizada, de grande parte das escolas da região, como há 

apenas uma cópia (em meu poder), e como vários textos meus foram desconhecidos, 

deturpados ou minimizados, não posso deixar que meu esforço recaia sobre mim, 

pela maledicência em mal interpretar este também. Caso não se efetue a dita 

divulgação, passarei uma segunda cópia à senhora, para que faça o uso que achar 

adequado. Somente adianto que o documento está suficientemente claro, para 

eventuais debates, dentro da escola, sem necessitar de minha presença e explicações, 

como pode verificar pela leitura. 

Atenciosamente, 

Nelson De Nardi 

OE – 0436/MG. (DE NARDI, Ofício de Encaminhamento, 22/07/1985, 1 p.). 

 

Na verdade, percebemos por diversas falas que a aludida oposição surgiu 

exatamente porque a EEPJIS conquistou a identidade de espaço de resistência e de luta contra 

a ditadura.  

Isso acontecia porque muitos professores que eram militantes em partidos de 

esquerda e movimentos clandestinos escolhiam a escola para trabalhar. É o caso que já 

salientamos da professora Maria Lucélia. Como ela mesma relata: “O que me chamava a 

atenção particularmente na escola era a possibilidade de militar politicamente” (MARIA 

LUCÉLIA). 

O ecletismo de ideias, a diversidade de posições políticas favoreceu o debate 

democrático no interior da escola gerando uma consciência crítica sobre si mesma.  

E foi essa consciência crítica que despertou em algumas pessoas a vontade de 

mudar, de interromper um processo de gestão centrado em um grupo seleto de pessoas que se 

alongava no tempo e que, para eles, se encontrava estático. 
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A professora Marlene Goiabeira corrobora com a confirmação do enunciado a 

partir de um fato que ocorreu com ela no momento da realização de uma greve de professores. 

Segundo ela relata, por ser contra greve – “eu sempre fui contra greve porque eu acho que 

greve na educação não tem o menor sentido. A educação é um trabalho essencial” 

(MARLENE GOIABEIRA) -, combinou com os alunos que iria dar aulas e que quem 

quisesse assistir tinha o direito constitucional garantido no ir e vir. 

 Acontece que quando chegou à escola com os alunos encontrou o Luiz Antônio 

da UTE
48

 na porta fazendo piquete. Também, estava lá a Normy, sem poder entrar, porque os 

portões foram fechados com cadeados. “Então, eu não podia entrar na escola porque nem a 

diretora tinha a chave. Aí eu fui embora” (MARLENE GOIABEIRA). 

 Mas como a escrita da história é elaborada dentro de uma teia de contradições 

(BURKE, 1991), Normy Barbosa, na sua entrevista, cita o caso, porém, na sua versão, a coisa 

era combinada.  

Como a professora Marlene estava furando a greve com seus alunos e Normy 

apoiava os professores no evento, ela juntou-se a eles na surdina para pensar uma tática que 

pudesse evitar a ação da professora. Daí é que surgiu a idéia do bloqueamento dos portões. 

Como ela mesma relata:  

 
a professora Marlene era uma boa professora, muito responsável com o curso de 

contabilidade, mas por ser reacionária não gostava de greve, não apoiava a 

paralisação. Então, quando eu soube que ela estava disposta a furar a greve e ir 

dar aula, chamei os professores e combinamos fechar os portões para que ela não 

pudesse entrar (NORMY BARBOSA). 

 

No entanto, apesar de não deixar claro na entrevista, entendo que a professora 

Marlene Goiabeira, por conhecer a posição política de Normy Barbosa e o seu envolvimento 

com os líderes grevistas, sabia que aquilo era um teatro. Assim, ela relata:  

 
Eu acho que a diretora tinha que abrir a escola. Eu estava lá e queria dar aula. E 

não houve esse espaço. E por que não houve esse espaço? Porque na hora de 

realmente tomar uma posição lá dentro já havia um movimento político, já havia o 

PT falando mais alto. E tinha um segmento político lá também que passava por 

cima da autoridade da Normy em nome desse fator político (MARLENE 

GOIABEIRA). 

 

Por outro lado, de acordo com o entendimento da professora Marlene Goiabeira, 

esse envolvimento político da Normy Barbosa com os líderes grevistas, todos oriundos do PT, 

                                                 
48

 A União dos Trabalhadores do Ensino (UTE) foi criada no primeiro congresso dos(as) educadores(as) de 

Minas Gerais, realizado em 1979, que reuniu cerca de 500 delegados de 71 cidades mineiras. O congresso foi 

realizado na Faculdade de Direito, em Belo Horizonte, e representou um marco histórico no movimento 

sindical mineiro e brasileiro (http://www.sindutemg.org.br/nossahist.php). 
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foi crescendo até o momento em que ela se tornou refém deles e, não sendo estes membros da 

sua equipe – “esse grupo não era composto por todos aqueles privilegiados que eram de 

dentro da casa da Normy” (MARLENE GOIABEIRA) –, começaram a fazer oposição. 

 
Até uma certa época lá do José Inácio não tinha movimento assim, às claras, 

principalmente o PT lá dentro. Era pacífico, não tinha aquele calor lá dentro. Tinha 

vários professores lá petistas declarados de fazer piquetes, de fazer baderna na rua, 

como a Lucélia, o Maurício, a Maria Helena. Esses eram „os cabeças‟ e davam 

força para os outros. Talvez esse movimento, depois, também começou a contestar 

esse grupo que tinha os privilégios na escola, porque ele não satisfazia a todos, e foi 

aí que ela começou a desmoronar (MARLENE GOIABEIRA). 

 

Assim, ao mesmo tempo em que a EEPJIS se constituiu em um espaço de luta por 

democracia em nível governamental, também propiciou o nascimento de um grupo de 

oposição, capitaneado por Nelson de Nardi, para contestar a democracia no âmbito de sua 

administração.  

Foi esse grupo que incitou a interferência do fator externo à escola contra a futura 

candidatura a prefeito de João Pedro Gustin e levou a professora  Normy Barbosa a perder o 

cargo de diretora da Escola Estadual Professor José Inácio de Sousa.  

Normy Barbosa foi demitida da direção da EEPJIS no dia 14 de agosto de 1987. 

Sua exoneração do cargo foi publicada no MG do dia 15/08/87, pág. 16, coluna 1 com os 

seguintes termos: 

 
DISPENSA DE DIRETOR Nº 223/87 

O Secretário de Estado da Educação de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, 

dispensa “ex-ofício” Normy Barbosa Firmino, MASP 65.349, Professor Nível 4, 

Grau A, Artes Industriais da Escola Estadual Professor José Inácio de Souza”, 

0.5.6.D, de Uberlândia, da direção da referida unidade de ensino para a qual foi 

designada por ato publicado em 04 de outubro de 1962. 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 14 de 

agosto de 1987. 

LUIZ LEAL 

Secretário de Estado da Educação (DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, BH, 

15/08/87, col. 01, p. 16,). 

 

A demissão pegou toda a comunidade escolar de surpresa, porque era um 

momento em que a escola ainda comemorava o sucesso de sua participação no ano 

internacional da paz na UNESCO. Podemos, inclusive, verificar nos termos da publicação do 

ato da dispensa que ela foi feita às pressas, porquanto concebe a data de designação de Normy 

Barbosa ao cargo de diretora no dia 4 de outubro de 1962.  

Acontece que ela só assumiu a direção no ano de 1970. Assim, acreditamos que a 

data assinalada se refere à posse de Normy no cargo de professora efetiva no Estado, e não à 
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sua designação como diretora da EEPJIS. Observemos, do ponto de vista de Normy Barbosa, 

como ela viu sua demissão: 

 
Acho que o governo do Estado estava incomodado com o trabalho que estávamos 

realizando na escola e por isso me demitiu. Lembro que no ano anterior à minha 

demissão foi quando apresentamos no estádio Juca Ribeiro os trabalhos 

desenvolvidos pelos alunos em virtude do ano internacional da paz, em associação 

com a UNESCO. Esse trabalho, pela dimensão nacional e até internacional que 

atingiu, pela repercussão que teve na cidade e até na região, com muita badalação 

e divulgação pela imprensa, incomodou muita gente, principalmente os políticos 

municipais. Tivemos algumas escolas das proximidades que participaram conosco 

no projeto, dentre elas o Conservatório Estadual de Música, que era nosso vizinho. 

A festa no estádio foi muito bonita. Os pais participaram, o Conservatório fez 

apresentações musicais com a orquestra sinfônica, os alunos e os professores 

estavam muito felizes, radiantes com os trabalhos apresentados. Eu me lembro que 

eu estava com os meus papéis prontos para a aposentadoria. Os professores, então, 

aproveitaram o momento e fizeram um discurso de sensibilização contra a minha 

aposentadoria. Eu tenho até a impressão que esse discurso chegou aos ouvidos dos 

governantes, porque logo em seguida eles me demitiram. Prevaleceram as questões 

políticas sobre a educação, uma educação que estava surtindo efeito na comunidade 

(NORMY BARBOSA). 

  

Sobre o discurso de sensibilização citado, tivemos acesso a ele e, apesar de ser 

extenso, pela sua importância nessa etapa da pesquisa vamos reproduzi-lo integralmente: 

 
Ilma Sra. 

NORMY BARBOSA FIRMINO 

N E S T A 

 

Prezada Senhora: 

 

     Somos ignorantes para desvendar os mistérios e entender os desígnios de Deus; 

na nossa pequenez, às vezes, somos incapazes de compreender as desigualdades, as 

decepções, as perdas, os sofrimentos, mas com toda a firmeza, sabemos distinguir 

valores, produtos especiais da obra do criador. 

     Ele fez com cuidado algumas pessoas excepcionais e as distribuiu igualmente 

entre diferentes grupos humanos. Essas pessoas especiais vieram com 

responsabilidades, também especiais. Por exemplo, a de transmitir, criar, ensinar, 

ajudar, liderar, amparar, confortar, educar e tantos outros infinitivos que indiquem 

responsabilidade. 

     Em troca, essas pessoas recebem nada mais que AMOR e isso basta, porque o 

AMOR (maiúsculo) é a mais alta expressão de todos os outros sentimentos menores.  

     Sabemos pesar bem as responsabilidades, na mesma intensidade com que 

sabemos AMAR você. 

     Você foi criada excepcionalmente para a Educação e as suas condições 

psicobiológicas estão em pleno vigor. 

     O seu idealismo é a própria prática, jamais existiu como idéia, mesmo que para 

isso você tenha de arrastar os mesmos carentes e desanimados.  

     Para esgotar parte de sua energia, são necessários 200 professores, 3000 alunos e 

80 funcionários, além de mais uns tantos mil elementos envolvidos com a Educação. 

E, muitas vezes, todos esses citados já se encontram prostrados, feios, de olhos 

fundos, enquanto você continua de pé, bonita, olhos vivos e maquinando a próxima 

etapa, como se nada tivesse feito, como se não houvesse nenhum motivo para 

desgaste. 

     Nossa Escola não é nenhum exemplo de perfeição, porém é uma Escola viva, em 

constante movimento de luta pelo crescimento e este mérito é seu.  
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     Ainda temos muito a aprender com você, ainda temos muito o que fazer juntos; o 

caminho é longo e as reservas de energia são enormes. 

     Precisamos ainda do seu sim e do seu não; precisamos ainda de suas bênçãos, de 

seu desequilíbrio equilibrado, de suas gargalhadas e soluços, de sua paci ência e 

impaciência. 

     Queremos ainda o cansaço produtivo, queremos brigar com você, reclamar de 

você e depois... caminhar com você, seguindo mais uma vez o seu exemplo.  

     Normy, pelo cansaço que você nos prega, por todas as exigências que você faz, 

sentimo-nos no direito de exigir que você fique um pouco mais; com tanto trabalho 

pela frente, não é hora de deitar-se ainda; você não saldou a sua dívida para conosco, 

para com seus alunos, a Comunidade, o Brasil, o mundo, enfim, por que não? 

     Não estamos com isso menosprezando outros valores; eles serão aproveitados no 

momento oportuno, com certeza, e ainda hoje eles são importantes nos lugares que 

ocupam. 

     Porém, aqui e agora, você é a pessoa mais importante da nossa casa e não tem o 

direito de abandoná-la. 

     Veja bem, não estamos lhe oferecendo opções de escolha, portanto, não há 

duplicidades de respostas. 

 

COM AMOR 

 

A Família “Zé Inácio” (CARTA DA COMUNIDADE, Agosto/87-Aniversário de 

Uberlândia, 2 p.). 

 

Diante de todo esse contexto de orgulho pelo sucesso da escola e de carinho da 

comunidade por sua diretora, o que parecia para o governo ser mais um processo corriqueiro 

de substituição de cargo de confiança virou um verdadeiro pesadelo. A comunidade rechaça a 

demissão – “em vista justamente desses projetos, aqueles seminários e tantas iniciativas. 

Nesse sentido, pode ter aglutinado muita gente a favor da permanência da Normy” 

(NELSON DE NARDI).  

Professores, alunos e servidores administrativos organizam-se em torno de um 

„Comitê de Luta‟ e partem para o confronto no intuito de reverter a decisão. 

 

Foi só uma assinatura de caneta e caiu a Normy. Ora! Como foi uma medida 

hierarquicamente superior e política, nada podia mudá-la. Mas a reação da 

comunidade foi uma demonstração de carinho, de amizade, de consideração e de 

gratidão acima de tudo a Normy. Foi uma demonstração de apoio a todo esse 

conjunto que ocorria lá (MARLENE GOIABEIRA). 

 

Quando os políticos da situação – tanto em nível estadual quanto municipal – têm 

ciência do tamanho do movimento de resistência que haviam provocado com o ato, começam 

a esquivar-se de sua autoria, principalmente o seu maior interlocutor e interessado, o deputado 

estadual Geraldo Rezende.  

Sob pressão da comunidade, o deputado esquiva-se de sua participação na 

demissão, apesar de todos os fatos contribuírem a seu favor. Sobre o assunto, o professor 

Nehirton Nogueira e a professora Lázara Santana fazem as seguintes considerações: 
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Quando ela [a Normy] foi destituída de uma forma que a gente achou que era uma 

interferência partidária, cruel, a gente partiu pra briga, né! Aí nós começamos foi a 

brigar. Então, fomos na Superintendência e tentamos impor nosso diretor. Nós 

temos direito! Mas se pensarmos, naquela época a gente não tinha direito de nada. 

Mas eles, os políticos, ficaram pressionados. Eles sentiram a pressão. O Geraldo 

Rezende até hoje não admite que foi ele. Esses dias eu encontrei com ele, e ele me 

disse: bons tempos aqueles, heim! Bons tempos, né! Que você solicitou a demissão 

da Normy (NEHIRTON NOGUEIRA – GRUPO-FOCAL). 

Na verdade, eu sempre achei que a demissão foi uma questão política, uma vontade 

do deputado Geraldo Rezende e da Superintendência, os maiores responsáveis pela 

demissão. Foi um motivo criado no jogo do poder e depois de efetivado, pela reação 

inesperada da comunidade, ficou sem paternidade oficial. Eu acho que teve a ver 

com a disputa política municipal. Teve relação com a briga política entre os 

deputados Gustin e Geraldo Rezende. A escola chamava a atenção naquele 

momento e era interpretada como reduto do deputado de oposição ao governo 

municipal, até pela relação de parentesco que a Normy tinha com ele, assim, ela era 

a protegida dele. Na verdade, eles não quiseram olhar o bem da escola quando 

optaram pelo lado político (LÁZARA SANTANA). 

  

O movimento ganha fôlego. Criam-se comissões para acesso à imprensa e para a 

realização do corpo-a-corpo com as autoridades da região. Realizam-se reuniões com a 

delegada de ensino Ângela Gonçalves, apadrinhada política de Geraldo Rezende na Delegacia 

de Ensino, mas em nenhum momento é apresentada a justificativa plausível da demissão (que 

sabemos qual era: Normy Barbosa na direção da EEPJIS não atendia aos interesses políticos 

do governo da situação) e muito menos, quem era o pai da ideia.  

É que o simples fato de o poder político constituído entender que a nomeação de 

Normy era de sua responsabilidade, sob o seu arbítrio, com a prevalência de critérios 

inteiramente subjetivos, já era vista por ele não como uma administradora responsável para 

propiciar uma solução adequada à gestão da escola, em direção aos interesses de seus 

usuários, mas como uma possibilidade de favorecer aos seus interesses político-partidários. E, 

concordando com o que nos ensina Paro (2006) sobre gestão escolar, quando os políticos 

hegemônicos pressentem que a possibilidade de interferir numa instituição não existe, eles 

rompem o elo com a gestão; entendemos que por essa razão ela foi demitida.  

Segundo a professora Nora Salomão, o deputado Geraldo Rezende se sentiu tão 

pressionado que foi até a porta da Delegacia de Ensino fazer discurso para a comissão – “Ele 

foi lá para a porta da Delegacia de Ensino fazer discurso negando que tinha sido ele, 

lembram-se?” (NORA SALOMÃO – GRUPO-FOCAL). 

Num primeiro momento, a luta era pela revogação da demissão – “Eu me lembro 

que, quando eles tiraram mesmo a Normy, fizemos de tudo e não conseguimos reconduzi-la” 

(LÁZARA SANTANA). Prevendo a impossibilidade da anulação do ato – para o governo a 

anulação seria derrota política e a assunção da culpa pela demissão -, a comunidade se orienta 
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no sentido de impor o próximo diretor. Reúnem-se e deliberam pela escolha da professora 

Neuza Arantes, vice-diretora de Normy.  

A professora Neuza Arantes, braço direito de Normy Barbosa na administração 

por longo período, apesar de não ter o sobrenome da família, tem uma ligação estreita com 

ela. É cunhada do professor José Melgaço, irmão de Maria Conceição Barbosa de Sousa, a 

Tia Lia.  

Nesse sentido, a oposição entende que a sua escolha representa a continuidade da 

família Barbosa na gestão da escola. O professor Nelson, na seguinte fala, expressa muito 

bem essa preocupação: “Entendíamos que não era bom ter essa continuidade dentro de uma 

mesma família, assim de pai para filhos, etc. Naquela situação, eu diria que não seria uma 

coisa boa, né! Bom seria a alternância de poder dentro do espírito de votação e de eleições”  

(NELSON DE NARDI). Concordamos com o professor Nelson porque, por mais que uma 

gestão seja exitosa, ter duração de mais de quinze anos perpetua vícios administrativos que 

refletem nas relações interpessoais prejudicando a qualidade da educação oferecida.  

Aí, a nova situação propicia dentro do campo de disputas – “os proponentes das 

escolas democráticas também percebem, às vezes penosamente, que exercer a democracia 

envolve tensões e contradições” (BEANE e APPLE, 2001: 18) -, o desvelamento, no interior 

da instituição, das pretensões do grupo de oposição: conquistar, por meio da participação da 

comunidade, o comando da escola representado na figura do professor Nelson De Nardi.  

O professor Nelson, na sua entrevista, admite a pretensão de ser o diretor da 

escola – “a ambição de um ou de outro, como no meu caso, que eu ambicionava ser diretor” 

(NELSON DE NARDI) -, mas nega a sua ligação política com o grupo do prefeito Zaire 

Rezende. Apesar da negativa, e cientes de que o “historiador não busca a verdade (pois afinal 

as verdades são sempre versões), mas procura construir evidências e a apresentar análises e 

interpretações sobre o que passou” (DELGADO, 2006: 65), encontramos quatro evidências de 

que a ligação realmente existiu.  

A primeira está exposta na publicação da série de artigos no jornal Correio de 

Uberlândia mostrado acima. Consta na apresentação dos mesmos o seguinte: 

 

A partir de hoje, vamos mostrar este trabalho do professor Nelson de Nardi, que já 

teve análise no 8º Congresso de Orientação Educacional, em Belo Horizonte, neste 

mês de dezembro, e também no Encontro de Educadores das Escolas Estaduais da 

26ª DRE e da Secretaria Municipal de Educação, também neste mês (CORREIO DE 

UBERLÂNDIA, 1985: 11). 
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Podemos perceber que o professor tinha um trânsito livre tanto em nível estadual 

como municipal, porquanto estava plenamente envolvido nos trabalhos articulados entre a 

Delegacia de Ensino, representante do governo estadual, e a Secretaria Municipal de 

Educação. Esse envolvimento nos leva a presumir que havia „uma certa‟ intimidade, uma 

confiança entre eles.  

A segunda evidência ele deixa escapar quando relata que havia trabalhado na 

Prefeitura Municipal e apresenta detalhes da proposta do governo municipal que ele 

acreditava e apoiava: 

 
No tempo do Zaire, do PMDB, ele tinha esse projeto de participação política – a 

democracia participativa. Eu achava, então, que era uma coisa mais popular. 

Inclusive, nessa época eu fiz um concurso para entrar na prefeitura e trabalhei no 

Programa de Educação Popular, junto com o Marquinhos e a Niza Luz, que era a 

secretária da Secretaria de Ação Social. Na época, foi fundado aquele bairro 

Tocantins, o bairro Esperança. Então, tinha toda essa movimentação do Zaire no 

sentido de participação política, e eu tinha „uma certa‟ simpatia no trabalho dele, 

mas a questão de estar ligado a partido para mim não modificou nada  (NELSON 

DE NARDI). 

 

A terceira evidência encontramos em outro artigo do jornal Correio de 

Uberlândia, onde ele, ao conclamar a comunidade à reflexão sobre o campo de disputas, deixa 

a entender que internamente a escola pertence ao grupo de oposição, que tem menor força, 

enquanto que externamente está alinhado com os mais fortes e poderosos: 

 
O leitor perspicaz vai entender que, onde dois poderes se digladiam, para demonstrar 

que a VERDADE está do seu lado, os comandados inteligentes são todos 

unanimente a favor do poder que lhe está mais próximo e iminente do que a favor  

daquele que lhe está mais longe, mesmo que seja mais forte e poderoso (NELSON 

DE NARDI, CORREIO DE UBERLÂNDIA, 14/10/1987, p. 02). 

  

A quarta e última evidência, que tem relação com duas anteriores, é a facilidade 

que ele tinha de acesso à imprensa - sempre na hora certa, em momento oportuno, como se 

fosse tudo planejado - para fazer as suas publicações, que, digamos, são bem extensas.  

Como a imprensa local à época estava alinhada com o governo do PMDB – 

“durante esse período, a imprensa local, demonstrando concordância e apoio à gestão do 

PMDB, [dava] significativo destaque a suas iniciativas” (DARC DE SOUZA, 2003: 345), nos 

sugere que ele recebia o apoio e a ajuda do partido para fazer suas publicações.   

Nesse sentido, por sabermos que a escola não está isolada das tramas que 

acontecem na sociedade de forma mais ampla (GADOTTI, 2000; SAVIANI, 2003), 

entendemos que houve uma articulação, uma ligação política entre o grupo de oposição da 

escola com os representantes dos governos estadual e municipal.  
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Acreditamos, inclusive, que por conta dessa aproximação, a ação foi planejada, 

quer dizer, a demissão de Normy abriu espaço para que um professor de oposição, com o 

apoio do governo e para trabalhar em sua defesa, pudesse se tornar o novo diretor da EEPJIS. 

É como nos ensina Romão e Padilha (2004b): 

 
o diretor é escolhido pela vontade do agente que o indica, ou seja, pelo governador 

ou pelo prefeito. Dessa maneira, o diretor assume um cargo de confiança e torna-se 

o representante do Poder Executivo na escola. Por isso mesmo, pode ser substituído 

a qualquer momento, de acordo com os interesses políticos e com as conveniências 

daqueles que o escolheram. A experiência nacional mostra que nesse tipo de escolha 

o que mais acaba pesando na definição do diretor de escola são critérios político-

clientelistas (ROMÃO; PADILHA, 2004b: 93). 

 

Confirma a nossa impressão o próprio professor Nelson, quando relata na sua 

entrevista que encaminhou o relatório com as críticas que fazia à escola para a Delegacia de 

Ensino pedindo providências: 

 
Agora, uma coisa que eu fiz que talvez a Normy não tenha se agradado, e eu não sei 

se fiz bem ou se fiz mal, foi que quando eu vi que ela resistiu e achou até ruim, 

achou que eu estava dando um pontapé nela, aí eu fui na Delegacia de Ensino e dei 

um exemplar para a delegada de ensino. Olha!  Eu não quero que digam. Está aqui. 

Vocês podem analisar o que eu penso da escola (NELSON DE NARDI). 

 

A professora Marlene Goiabeira corrobora com o anunciado explicando essa 

trama embutida no processo de demissão, sob o seu ponto de vista: 

 
Como a demissão foi de cima para baixo – vou fazer aqui uma avaliação hipotética 

–, talvez tenha sido esse segmento que não era privilegiado, que de alguma forma, 

por efeito cascata, foi para a frente com outros segmentos hierarquicamente 

superiores e disseram lá: __Olha! A Normy está incomodando, ela não serve mais, 

não faz nada para nós, a Normy  só faz para o lado de lá, para cá ela não faz nada. 

Eu não tenho vez, eu não participo, eu quero um horário melhor e ela não me dá, 

sei lá! Com todas essas intrigas, é possível que pessoas desse segmento não 

privilegiado tenham feito as reclamações chegarem aos ouvidos dos políticos e, com 

essa mexida na política lá de cima, eles atenderam essa reivindicação, esse choro, 

essa dor de cotovelo (MARLENE GOIABEIRA). 

 

Coincidentemente, logo depois do envio do relatório à Delegacia de Ensino, sem 

que a Normy Barbosa tenha sido dado o direito de defesa, a demissão foi efetivada. E se o 

espaço para o contraditório foi negado é porque a intenção do envio do documento foi 

premeditado, já estava definido a priori.  

Como a memória humana é inesgotável, múltipla, plural e coletiva, estando nela 

presente um “cabedal infinito de recordações e lembranças, relacionadas ao entrecruzamento 

de tempos múltiplos, dos quais só somos capazes de registrar fragmentos” (DELGADO, 
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2004: 63), nos resta a dúvida sobre se a demissão foi ou não combinada, se foi articulada 

internamente e externamente à escola.  

Independentemente disso, o que importa é que a demissão propiciou um 

movimento tão intenso no espaço escolar que nos faz inferir que a sua descrição pode 

confirmar os aspectos progressistas do projeto pedagógico escolar que pontuamos até aqui e 

nos ajudar a responder se a EEPJIS foi ou não uma escola contra-hegemônica.  

Senão, vejamos. O Comitê de Luta inicia o movimento de resistência à demissão, 

criando na sala de professores um quadro com as estratégias de luta. Como podemos perceber 

pela foto, logo acima no quadro estava estampada a publicação da dispensa da Normy 

Barbosa. Ao lado, ficavam as orientações individuais e coletivas para os passos a serem dados 

e eram publicados os artigos, as respostas e as notas sobre a demissão que saíam na imprensa. 

 

 

 
 

Quadro com as estratégias de luta contra a demissão de Normy Barbosa 

(ARQUIVOS DA EEPJIS) 

 

 

O comando do movimento, como não podia deixar de ser num campo de disputas, 

era composto pelos coordenadores e professores mais próximos de Normy, mas visto pela 

oposição, conforme ressalta a professora Marlene Goiabeira, como o grupo de privilegiados 

por Normy – “os discursos, as passeatas, todo o trabalho que foi feito lá „pelos cabeças‟, que 

eram privilegiados e isso é importante - todo o trabalho lá foi capitaneado por professores 

que eram privilegiados da Normy” (MARLENE GOIABEIRA).  
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Como a história oral trabalha metodologicamente com memórias que merecem 

referências de muitos entrevistados (MONTENEGRO, 2003), ou seja, cada pessoa compõe 

um campo maior que é a coletividade e, portanto, cada entrevistado não oferece informações e 

versões sobre si próprio, mas sobre o mundo no qual vive ou viveu (DELGADO, 2004), 

contrariando a observação da professora Marlene acima, esse grupo, por meio das estratégias 

de luta estabelecidas, arregimenta adeptos em todos os setores da comunidade (professores, 

especialistas, servidores técnicos, de apoio e alunos) – “A escola não era cem por cento 

Normy. Tinha algumas pessoas contrárias. Mas a grande maioria apoiava a direção” 

(LÁZARA SANTANA) - e promovem uma série de eventos que até então, por conta do 

regime de exceção, estavam adormecidos na sociedade uberlandense.  

Realizam assembleias, organizam uma viagem a Belo Horizonte para pressionar 

os políticos, passeatas e até comício em praça pública – “foram vários ônibus para Belo 

Horizonte, e isso eu me lembro bem, para lutar pela recondução dela [Normy]. Teve ato 

público, teve passeata. Assim! Eu acho que a grande maioria queria a continuidade dela”  

(LÁZARA SANTANA). É importante ressaltar pela observação das fotos dos eventos citados 

e pela fala dos professores, a grande participação dos alunos.  

Apesar de a professora Marlene Goiabeira na sua entrevista inferir que os alunos 

foram manipulados – “o professor fazia a cabeça do aluno” (MARLENE GOIABEIRA), as 

fotos a que tivemos acesso do movimento não confirmam a sua fala. Pelo contrário, indicam 

uma participação espontânea, comprometida e vibrante dos mesmos, como mostrado no 

momento da confecção de cartazes, na realização da passeata e do ato público na Praça Tubal 

Vilela. 

 

  
 

Alunos organizando e confeccionando cartazes de protesto na Escola (ARQUIVO DA EEPJIS) 
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Passeata de protesto contra a demissão de Normy, com destaque para a participação dos alunos com a 

camisa de uniforme da escola  (ARQUIVO DA EEPJIS) 

 

  
 

Ato público contra a demissão de Normy Barbosa realizado na Praça Tubal Vilela (ARQUIVO DA 

EEPJIS) 

 

 

Em que pese ao movimento pela recondução não ter logrado êxito, ele mostrou 

que a comunidade tinha um potencial crítico apurado, em especial os alunos que participaram 

de forma espontânea e autônoma, confirmando que o projeto político e pedagógico da EEPJIS 

tinha realmente uma tendência progressista.  

Como muito bem assinala a professora Lázara Santana: 

 
Eu acho assim: em todo lugar tem oposição. No Zé Inácio não era diferente. Mas 

ninguém pode negar o trabalho que era desenvolvido na escola. Todo esse 

movimento de resistência que existiu com a demissão da Normy mostra muito bem 

isso. O pessoal ficou apaixonado com aquele movimento. Juntou muita gente para ir 

a Belo Horizonte. Não precisou pedir para ninguém ir, porque todos queriam. E 

olha que teve que ser escolhido, porque não podia ir todo mundo nos ônibus, não 

tinha ônibus para todo mundo. O pessoal foi para a rua, foi para a praça, protestou, 

foi emocionante o movimento (LÁZARA SANTANA).    
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Nesse sentido, ficou marcado historicamente na comunidade como um movimento 

de luta contra a injustiça, conforme destacado nos dizeres das faixas e dos cartazes que 

aparecem nas fotos e que conseguimos traduzir: „Povo uberlandense: procure conosco o real 

motivo desta demissão‟; „Sempre que um justo abre a boca, um carrasco vem calar‟; „Podem 

matar o semeador, mas as sementes plantadas nunca morrerão‟; „A educação está de luto‟; 

„Sem o coração, o corpo não vive. Normy é nosso coração‟; „Dona Normy, nós estamos com 

você‟; „Dona Normy, sua luta é nossa luta‟ e „Até quando o revanchismo político será usado 

contra os interesses do povo?‟.  

Entretanto, essa primeira derrota não encerrou a luta. A comunidade continuou 

mobilizada. Aí, quando ela tenta impor o nome de Neuza Arantes como diretora, incita o 

grupo de oposição ao debate sobre a forma de escolha. Ora, se por força da reação, o deputado 

Geraldo Rezende perdeu o controle sobre o processo, se sentindo, por isso, impossibilitado de 

indicar para a direção um professor de sua confiança, nada mais oportuno do que obter uma 

saída negociada para não desagradar em definitivo a comunidade.  

A seguinte fala da professora Marlene Goiabeira confirma o nosso entendimento: 

 
Mas a pressão das bases funcionou. E lá em cima eles tinham essa avaliação, que 

era fornecida pelos que estavam na base. E quem está na base? Quem vai ser 

ouvido lá em cima? Lá em cima, até onde nós sabemos, eles sempre ouvem a 

maioria. Olha! Vamos ver o que a maioria quer! Oh! Você aqui, meu afilhado 

político! Você, que veio aqui trazer sua insatisfação, você que quer que a Normy 

caia; olha! eu posso te atender só em parte, eu não posso te atender totalmente , 

porque a maioria lá quer a Neuza, e eu não posso desagradar a maioria de uma vez, 

não posso! Quer dizer: eu tiro a Normy, mas não posso pôr a „Mariazinha‟ que você 

quer (MARLENE GOIABEIRA). 

 

Foi aí que surgiu a proposta conciliadora, que atendia os dois lados em litígio, da 

realização de uma eleição na escola. Corrobora com o assunto a seguinte fala da professora 

Lázara Santana: 

 
Acho que eles aceitaram a eleição por causa da pressão da comunidade, 

principalmente o deputado Geraldo Rezende, que era visto como o responsável pela 

demissão. Eu me lembro da vez que fizemos uma reunião com ele, em janeiro, foram 

convocados todos os coordenadores que estavam de férias e fomos lá conversar com 

ele. Ele insistiu em dizer que foram eles que chamaram. Aí ele disse: eu estou aqui 

para ouvi-los, porque eu admiro muito quem luta pelos seus direitos. Então, ele foi 

conduzindo, assim, do jeitinho que ele queria, para parecer que nós é que 

tivéssemos pedido a reunião e que ele, por causa disso, estaria atendendo às nossas 

reivindicações. Na verdade, a Superintendência convocou a reunião para atender a 

ele, para resolver o problema que ele havia criado com a nossa comunidade  

(LÁZARA SANTANA). 

 

Definida a forma de escolha, Nelson lança a sua candidatura. Para incitar o 

debate, retoma o discurso da crítica à administração da escola e ao grupo que apoiava a sua 
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continuidade, publicando, novamente, no Jornal Correio de Uberlândia, vários textos onde o 

personagem central é um diretor cujo pseudônimo é Caio Rolando da Rocha, com o título: „A 

verdade da educação libertadora‟. Segundo ele mesmo relata, “Caio Rolando da Rocha era 

uma forma de dizer que as coisas não aconteciam na escola da maneira que se procurava 

passar. Nesse sentido, não vamos dizer que somos os melhores, porque senão a gente cai, 

mas é preciso fazer diferente” (NELSON DE NARDI). 

Os textos, literariamente muito bem escritos, expõem suas críticas de forma aberta 

e têm a intenção implícita de provocar o debate e arrebanhar simpatizantes e adesões para a 

sua candidatura. Devido à sua extensão, selecionamos alguns trechos para apreciação:  

 
O importante não é aplaudir, homenagear e plagiar a grande criatividade e a abertura 

de um chefe competente. (...) Os fatos, quando ferem interesses, têm o poder mágico 

de fazer os princípios educacionais e filosóficos mudarem de direção, de conferir 

outros significados a estes mesmos princípios. Quem está no poder acha que faz 

educação libertadora porque os comandados aceitam sua pregação, por entre sorrisos 

e aprovação. Quem quer o poder prega que isto é exploração. (...) O importante é 

apontar insistentemente, apaixonadamente, para as partes de verdade que interessam, 

no sentido de manter o poder, o privilégio, o cargo, demonstrando que somente o 

seu lado vai garantir a competência, a verdade e a liberdade. Assim, de qualquer 

modo, é preciso argumentar, apontar, “manter o cerco”, patrulhar, para que os 

colegas enxerguem, não se alienem! (...) Se realmente se pretende educar para a 

liberdade, quando a fruição engrossa, é imprescindível ALTERNAR o poder. Outros 

também são capazes de ser autoridade. E o serão enquanto forem apenas pontes? 

(NELSON DE NARDI, CORREIO DE UBERLÂNDIA, 14/11/1987, p. 2). 

 

Ao contrário de sua expectativa, os referidos textos provocam pouca adesão e 

acabam vinculando definitivamente o professor Nelson com o processo de demissão, tornando 

fácil o trabalho político do grupo da situação de lhe conferir perante a comunidade a 

identidade – “representações (...) da polaridade eu/outro” (DELGADO, 2004: 62) - de 

candidato inimigo do projeto pedagógico da escola: 

 
esse foi [se refere à identidade se ser contra o projeto pedagógico da escola] o lado 

forte da situação à demissão e que era válido. (...) Quando eu fui candidato, eu 

percebi que havia uma resistência à minha pessoa. Eu senti que havia um medo 

muito grande que se eu tomasse a direção da escola eu ia ser contra o que tinha 

sido feito até o momento (NELSON DE NARDI).  

 

Parece-nos que faltou ao professor a percepção do lado emocional da demissão, 

ou seja, que toda ação, seja ela certa ou errada aos olhos das pessoas, se for imposta de cima 

para baixo, com violência, sem uma justificativa plausível, será percebida como injusta e 

provocará automaticamente a sua resistência. Isso significa dizer que a forma com que o 

processo de demissão ocorreu mostrou um desconhecimento das autoridades e do próprio  

professor Nelson do trabalho que era desenvolvido na escola, levando-os ao equívoco de, ao 
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invés de produzirem adesão à sua proposta de mudança, produziram foi o apoio e a união em 

torno da continuidade da proposta vigente.  

A professora Marlene Goiabeira, em uma de suas falas, tem a mesma impressão: 

 
Sendo a Normy quem ela sempre foi, essa demissão não poderia ter sido diferente , e 

a reação inevitável, e foi uma reação que mostrou que havia muita coisa ali que a 

oposição ou aqueles que seguiam a oposição não conheciam. É porque eles 

conheciam a Normy leoa, mas não conheciam a Normy mãe (MARLENE 

GOIABEIRA). 

 

Essa identidade negativa que lhe foi auferida produziu uma rejeição sistemática à 

sua candidatura, dificultou sobremaneira a sua campanha e prejudicou o debate. Como ele 

mesmo relata:  

 
cada um queria mostrar o que iria fazer com a  escola, num debate debaixo ali na 

área coberta. Então, a Neusa falou, eu falei, mas eu senti que era a mesma coisa 

que bater em ferro frio, né! Era só mesmo para dizer que era um processo.__ É! 

Mais eu vou aguentar, só para deixar... para dizer que houve eleições, porque daí 

para a frente haverá outras. E, por sorte, depois o governo se convenceu que era 

bom fazer eleições (NELSON DE NARDI). 

 

Percebemos, outrossim, pelo artigo Educação libertadora – parte II, publicado no 

jornal Correio de Uberlândia, que, no momento em que ele tem ciência dessa sua rejeição e da 

eminente derrota no pleito, tenta desqualificar o processo de eleição impingindo-lhe a pecha 

de ser „antieducativo‟ por permitir a manipulação dos alunos e conclamando a comunidade 

para o diálogo e para a reflexão sobre os seus desacertos, levando-nos, inclusive, a desconfiar 

que pode ter sido uma jogada política para dificultar a aceitação do resultado pelos órgãos 

superiores.  

 
Façamos de conta que uma diretora seja destituída, de forma inábil e em época 

inoportuna, por força política contrária. Digamos que a mesma tenha, por sua vez, 

outra força política, que lhe dá respaldo e que foi atingida pela referida demissão. 

Em meio à consternação geral e à natural „violenta desaprovação‟, faz-se protestos 

justos e mobilizações populares, dentro da escola [suprimiu do texto, de propósito, 

as manifestações fora da escola?]. No meio do alvoroço generalizado, eis que 

surgem inopinadamente dois nomes, apontados por alguns, aprovados pelos mais 

atingidos, em assembléias rápidas e parcializadas (separadas por turnos), por entre 

argumentações apaixonadas. Que faz supor a lógica dos observadores? Os dois 

nomes servirão como testa de ferro, como instrumento de luta, entre as duas forças 

políticas contrárias. Onde ficarão os educandos? Na mão de quem tem mais acesso à 

escola! Qual o valor da mobilização interna? A favor de quem foi atingido pela 

demissão. Qual o mérito do pessoal da Escola? Estar a serviço de uma facção 

política externa e alheia à escola? Qual a resultante em termos educacionais? A 

sujeição social? O processo teve “vício de raiz”. Começou desastradamente e 

resultará na perpetuação dos hábitos crônicos já existentes, SE não for ativada uma 

alternativa rigorosa que neutralize as paixões e favoreça a liberação dos 

pensamentos e palavras, com absoluta autonomia sobre duas partes que perseguem 

outros objetivos (NELSON DE NARDI, CORREIO DE UBERLÂNDIA, 

29/10/1987, p. 05). 
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Em que pese ao processo ter sido truncado pela disputa política e envolto por 

ações emocionais, o que prejudicou o debate, proporcionou no ambiente escolar a prática de 

ações de resistência geradoras de democracia. E essa evolução democrática, representada na 

figura da eleição de diretor, que até então não era permitida nas escolas mineiras e quiçá do 

País, que não foi dada, mas conquistada na luta, e daí a importância do grupo de oposição e do 

seu interlocutor o professor Nelson de Nardi, levou mais uma vez a EEPJIS, como em tantas 

outras oportunidades que já relatamos, a se tornar inédita e inovadora.  

Assim, ela pode ter sido a primeira escola do Estado de Minas Gerais a realizar 

eleição para diretor geral.  

Corrobora com nossa desconfiança o próprio professor Nelson de Nardi: 

 
A eleição me frustrou, mas por outro lado eu acho que até colaborei , porque no ano 

seguinte, ou dois anos depois, já houve votação no município de Pedreiras, em 

outros lugares, e depois generalizou, o governo instituiu. (...)Eu acho que fo i uma 

das primeiras escolas em que se fez eleição. E era uma coisa que eu já defendia na 

época da primeira greve de professores, quando eu estava em Araxá, em 79. Então, 

lá já se falava: é preciso mudar certas coisas, trocar, eleger os diretores. Foi aí que 

começou. (NELSON DE NARDI). 

 

Realizado o processo dentro das normas estipuladas – “a escola fez eleição, tudo 

dentro da norma, certinho. Aí com os candidatos definidos fizemos a eleição dentro dos 

moldes democráticos” (LÀZARA SANTANA) -, foi eleita a professora Neuza Arantes, como 

já era esperado, na expectativa de dar continuidade ao projeto pedagógico escolar.  

 No entanto, de acordo com nossa desconfiança exposta anteriormente, a sua 

nomeação não foi efetivada imediatamente. O deputado Geraldo Rezende resistia em aceitar o 

resultado justificando que o processo não fora normatizado nem conduzido pela Delegacia de 

Ensino.  

Mais uma vez, a comunidade se mobiliza. Sentindo que a nova pressão lhe geraria 

mais desgaste ele cedeu e indicou a professora Neuza Arantes para a nomeação. Mais uma 

vitória da comunidade, que assim foi descrita pelos professores Lázara Santana e Nehirton 

Nogueira: 

 
Ele floreou [se refere ao deputado Geraldo Rezende], falou que admirava muito a 

nossa luta e que havia resolvido atender o nosso pedido. Aí mandou o assessor dele 

verificar se não havia publicado o nome do novo diretor. Mandou suspender e 

aceitar a nossa eleição. Porque a eleição, apesar de ter sido democrática, não tinha 

o reconhecimento da Superintendência, não foi iniciativa dela. Foi uma vitória para 

a escola. A escola dobrou a política, fez o Geraldo Rezende aceitar o que tinha sido 

decidido. Eu acho que, se não fosse a pressão, o diretor escolhido por ele seria o 

Nelson, porque ele representava a oposição na escola e ele tinha a pretensão de ser 

diretor (LÀZARA SANTANA). 
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Pois é! Mas ele continuou negando que foi ele. Até o pessoal da Delegacia de 

Ensino, onde ele mandava, dizia que era mentira. Inclusive, nas negociações ele 

dizia: eu volto atrás só se vocês retirarem o que vocês fizeram de acusação contra 

mim. Ora! Como é que vai retirar se a gente tinha ido na televisão? Eu mesmo tinha 

ido lá umas três vezes contestar a demissão. Aí eu vou lá, depois, e declaro que eles 

é que estavam certos! Não dava, né! E ele cedeu e nós colocamos a Neuza como 

diretora. Eu guardei até a ata da posse dela. Foi a nossa luta, a nossa resistência. 

Então, aí ficou uma história (NEHIRTON NOGUEIRA – GRUPO-FOCAL). 

 

 A professora Neuza toma posse, mas por uma série de fatores internos e 

externos à escola, que fogem do período de nossa análise, não consegue levar adiante o 

projeto pedagógico da escola conforme a expectativa da comunidade que a elegeu. 

Corroboram com esse entendimento as professoras Marlene Goiabeira e Lázara Santana:  

 
Agora, depois da Normy, que a escola se desestruturou pedagogicamente, isso foi 

uma constatação. Não sei se por questões administrativas superiores, não sei se foi 

MEC ou Delegacia de Ensino, só sei que o projeto foi ao fundo do poço  

(MARLENE GOIABEIRA); 

E podemos ver, depois que mudou a direção, a escola caiu. Ficou uma coisa muito 

administrativa, quer dizer, a parte administrativa foi muito bem desenvolvida pela 

Neuza, mas a parte pedagógica ficou esquecida. Essa parte de fazer o aluno se 

tornar um ser pensante, um ser criativo ficou em segundo plano, porque a escola 

passou a ser muito vigiada, houve muita perseguição política (LÁZARA 

SANTANA). 

 

 Destarte, o processo de demissão de Normy Barbosa foi um marco na história 

da educação de Uberlândia e de suas instituições educativas. E para não perder o foco nessa 

história, principalmente a da EEPJIS que estamos aqui tentando escrever, queremos deixar 

claro que a nossa intenção não foi, como diz Montenegro (2003), descortinar as diversas 

memórias relatadas, interpretando-as na visão de algumas pessoas ou grupos que 

apresentaram sua versão como verdadeira, única e totalizante. Foi apenas entender que ele 

compôs um campo natural de disputas políticas e ideológicas - a história é permanentemente 

marcada pela dimensão da disputa e do controle (FERRO, 1989) - necessárias para a 

efetivação, no espaço escolar, de uma formação crítica e, por conseguinte, de uma consciência 

democrática.  

Dessa forma, a escola que consegue, coletivamente, transformar seus anseios, seus 

ensinamentos e suas lutas em ações práticas, está realizando educação de qualidade, está 

contribuindo para a formação de cidadãos capazes de questionar não só a escola, mas a 

sociedade em sua totalidade, com todo o seu dinamismo e complexidade. Como muito bem 

assinala Adelar Hengemühle (2004), uma educação cuja qualidade implique autonomia, em 

não aceitar a realidade como ela nos apresenta ou como os outros querem que acreditemos 

que ela seja porque, “quanto mais cidadãos tiverem condições de constituir-se como cidadãos 

qualificados, mais enriquecido ficará o todo” (HENGEMÜHLE, 2004: 167). 
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E, no caso em tela, fizemos o questionamento com centralidade na interferência 

política na educação. É recorrente na cultura política brasileira os seus artífices defenderem a 

bandeira da educação não como um compromisso de melhoria de sua qualidade, da utilização 

dela como espaço de libertação, mas como forma de controle e de promoção pessoal.  

Para desvelar essa condição, empreendemos um diálogo franco com nossos 

entrevistados e com os documentos que selecionamos e construímos “nossa narrativa, nossa 

versão, nosso mosaico” (MONTENEGRO, 2003: 19).  

Assim, ancorados nos elementos resgatados da realidade da escola, registramos de 

forma fiel a nossa compreensão das versões e representações sobre o que foi, como foi e o que 

representou, tanto do ponto de vista pessoal como na perspectiva social e política, a demissão 

de Normy. Afinal de contas, 

 
os historiadores são movidos por um imperativo ético que os motiva a contribuir 

para o impedimento de que a memória histórica se desvaneça e de que as identidades 

se percam no fluir inexorável do tempo contínuo, já que ao dedicarem-se à tarefa de 

fazer afluir o passado, através de diferentes versões, e de analisá-lo da maneira mais 

consistente possível, vinculam a razão histórica à memória. Em última instância, 

buscam cumprir uma função social de especial relevância: fazer do saber histórico 

tanto fundamento do conhecimento do passado como da projeção do futuro e, além 

disso, empenhar-se para diminuir o impacto do consumo diuturno do esquecimento e 

da perda de identidades, que são marcas importantes do mundo pós-moderno 

(DELGADO, 2004: 53). 

 

Nesse sentido, entendemos que a resistência empreendida pela comunidade da 

EEPJIS contra a demissão da diretora, vista pela maioria como uma agressão política 

interessada, sem justa causa e que teve o seu desfecho, com todas as nuances apontadas, num 

processo de eleição direta para diretor, mostra que a educação e os educadores da escola 

tinham uma visão progressista, estavam comprometidos, de uma forma geral, com a inovação, 

com a alteração da situação de injustiça e de exploração social.  
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CONCLUSÃO 

 

 

 

A escola precursora desse modelo que vigora atualmente - do professor na sala 

de aula, diante dos alunos, contabilizando um horário fixo e processando conteúdos ditados 

por outros de cima para baixo - impunha a transmissão de um saber dogmático e elitista. 

 Esse modelo escolar atual surgiu a partir da Revolução Industrial, com a 

consolidação do modelo capitalista de produção, que para defender seus interesses, propiciou 

a expansão da alfabetização.  

A escolarização, então subjugada à ideologia liberal, preconizava a formação de 

uma sociedade composta de indivíduos dotados de uma razão que lhes ajustavam à crença na 

legitimidade de uma sociedade estratificada em classes.   

Com essa visão, o papel da escola era de difusora dos conhecimentos necessários 

à formação das pessoas que tinham o direito à participação política, novo conceito de 

cidadania que antes do século XVIII era desempenhado apenas pelos nobres e que passava a 

ser igual para todos os demais indivíduos. 

 O desenvolvimento desse novo processo de escolarização propiciou à classe 

trabalhadora, por meio de suas associações, a luta por melhores condições de trabalho e de 

vida. Essa luta gerou para a referida classe mais cursos de alfabetização e de informação 

científica. 

 Com o arrefecimento dessas demandas, para não abrir mão da acumulação do 

capital, os empresários, representantes da burguesia industrial monopolista, transferiram aos 

poucos a responsabilidade dessas atividades formativas para o Estado, criando este a escola 

pública.  

Como a sociedade cria suas instituições no intuito de se manter por meio delas, a 

partir de então coube à escola pública a reprodução da ideologia dominante, ou seja, a crença 

numa sociedade estratificada em classes, dividida entre pobres e ricos. 

 Foi por meio do currículo, das leis que os embasam e dos conteúdos 

selecionados, que veiculam os valores e saberes a serem reproduzidos de forma repetitiva e 

acrítica, que essa dominação se estabeleceu no seio escolar. 

 As teorias críticas da educação, como já apontamos, têm mostrado que nas 

sociedades capitalistas a escola cumpre essa função reprodutora da ordem vigente de 

favorecer os já favorecidos em detrimento dos mais necessitados.  
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 Entretanto, como a escola não está isolada do contexto social, quando reproduz 

a ordem vigente propicia no seu interior o surgimento das lutas e contradições existentes na 

sociedade. São essas lutas e contradições que a tornam espaço histórico comprometido com a 

transformação social.  

Essa possibilidade imanente de transformar da educação desvela-se para a sociedade 

quando apreendemos a escola como espaço de luta hegemônica. Destarte, é salutar a 

compreensão de que a classe dominante, para manter essa hegemonia, inculca nas pessoas a 

ideia de que existem outras visões de educação e de mundo, para que elas acreditem que têm a 

opção de escolher seu caminho formativo com liberdade, sem se sentirem pressionadas ou 

coagidas.  

 É nesse espaço de contradição, onde fazemos opções, onde atribuímos às nossas ações 

educativas caráter transformador ou conservador (ROMÃO; PADILHA, 2004), onde a 

realidade é subjugada e escamoteada, que a escola aparece como possibilidade de realizar um 

trabalho na direção transformadora. Mas, quando pensamos em transformação, precisamos 

questionar o sentido dessa transformação para verificar a qual interesses ela serve.  

Nesse sentido, alicerçados na escrita da história da EEPJIS que elaboramos com 

trâmites no método da história oral temática, principalmente na análise de sua proposta 

pedagógica, que teve desde a sua concepção elementos que ora se revelaram progressistas; 

ora se revelaram tradicionais; procuramos desvelar os conteúdos, ações,  informações e 

contradições nela embutidas para verificar a serviço de quem ela colocou a atividade 

educacional, com vistas a verificar se ele foi contra-hegemônico à proposta educacional 

instituída pela Ditadura Militar de 1964. 

Para respondermos ao questionamento, respeitando o recorte temporal 

historicizado, elaboramos nossas considerações tendo como referência os dois períodos 

pesquisados: a era Miracy (1967-1971) marcada pela implantação do projeto pedagógico 

escolar, e a era Normy (1972-1987), período em que este sofreu continuidades e rupturas. 

Fizemos o recorte porque, a despeito das continuidades detectadas no projeto 

pedagógico institucional, identificamos rupturas significativas originalmente concebidas 

por ocasião da criação da escola que nos remeteu à necessidade de analisar a proposta 

pedagógica em seu movimento decorrente da mudança de gestão e do próprio contexto 

histórico local, regional e nacional.  

 Em outras palavras, nossas conclusões tiveram por base a análise comparativa das 

propostas pedagógicas vivenciadas na EEPJIS, no âmbito das duas gestões, em 
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observância ao panorama educacional do município de Uberlândia e do Estado de Minas 

Gerais no cenário nacional marcado pelo autoritarismo. 

Nesse sentido, é salutar relembrarmos que no período do estudo, o País viveu 

um regime de exceção que vigorou de 1964 a 1984, caracterizado pelo alinhamento da 

economia nacional ao padrão de desenvolvimento do capital internacional comandado 

pelos Estados Unidos da América do Norte, refletindo num modelo de desenvolvimento 

altamente concentrador e injusto.  

Tal modelo impôs a supressão das liberdades democráticas, utilizando-se de 

instrumentos jurídicos repressivos contidos na denominada Doutrina de Segurança 

Nacional e materializados por meio da edição de Atos Institucionais, que cassou os direitos 

políticos, censurou a liberdade de expressão, perseguiu e torturou os seus opositores. Esse 

contexto socioeconômico e político repercutiu na reforma universitária e, especificamente, 

no ensino de 1º e 2º graus, foco de nossa atenção. 

 Assim, no período em que Miracy esteve à frente da gestão da EEPJIS a LDB 

em vigor era a n.º 4.024/61, que foi antecedida por debates ferrenhos em favor da escola 

pública, universal e gratuita, mas que não logrou êxito, tendo prevalecido os interesses 

privados em detrimento do público.  

Em 1971, foram estabelecidas novas diretrizes de ajustamento ao projeto de 

modernização autoritária do governo militar com a edição da Lei n.º 5.692/71. Essa lei, 

com forte viés na razão técnica, vinculou a educação à economia, panorama legal da época 

em que a EEPJIS tinha como gestora a professora Normy.  

Tanto a reforma universitária quanto as diretrizes para o ensino de 1º e 2º graus 

visavam estabelecer uma ligação orgânica entre educação e economia, levando a formação 

a ser direcionada para o mercado produtivo, num contexto em que o País fazia a transição 

da sociedade agrária para o modelo urbano-industrial. 

Portanto, a era Miracy foi marcada pela consolidação da ditadura militar no 

País e vivenciou a edição dos atos institucionais que marcaram o período mais obscuro do 

regime autoritário.  Por sua vez, a era Normy foi mais longa e por isso mais diversa. Nos 

primórdios de sua gestão, o Brasil viveu o milagre econômico e, sustentado no apoio 

popular que ele refletiu, o regime se fechou aos anseios democráticos e reivindicatórios e 

se consolidou como um dos mais duros da era republicana. Nos últimos anos de sua 
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administração, pelo esgotamento do regime, consolidou-se a abertura política iniciada nos 

finais da década de 70, por meio da chamada transição democrática lenta e gradual.   

O certo é que ambas as gestões, conforme os documentos e os depoimentos que 

assinalamos de nossos entrevistados, vivenciaram situações concretas de profunda 

repressão e vigilância, traduzidas em ações de olheiros - “dedos-duros” -, que se faziam 

presentes na instituição como servidores trabalhando, ou como alunos assistindo às aulas.  

 

Tinha um ideal, uma cumplicidade que fazia a gente querer mostrar que era capaz 

de resistir. A gente sabia que nas outras escolas tinha até microfone, que as 

diretoras punham na escola e nas salas de aula para escutar o que os professores 

estavam falando. Lá no Zé Inácio (...) eu fiquei habilitada a identificar quem era 

dedo-duro. Eles eram plantados dentro da sala de aula, principalmente no curso 

noturno, geralmente eram aqueles que mais queriam que você falasse da situação 

política. Ficavam te „cutucando‟ para você falar da situação política 

(TEREZINHA DEGANI). 

 

Por isso, algumas vezes, representantes dos militares questionaram a direção da 

escola sobre suas atividades pedagógicas, consideradas por eles subversivas.  

 No final da era Normy, com o restabelecimento da democracia, as críticas 

quanto aos fins da educação impostas pelo regime militar passaram a ter maior 

visibilidade, propiciando o surgimento de defensores de propostas educativas 

comprometidas com a mudança e a transformação social. 

Tecidas tais referências, iniciamos o percurso de apresentação de nossas 

conclusões acerca do possível caráter contra-hegemônico da escola pela análise da era 

Miracy (1967-1971).  

Em meio a um contexto de exceção, a proposta pedagógica da EEPJIS se 

delineou, ao longo de sua gestão, sendo sistematizada na forma de documentos 

institucionais a que não tivemos acesso, mas que foram referendados nas entrevistas dadas 

por ela, pelos ex-professores e pelos ex-alunos. 

Considerando a personalidade de Miracy - sua história de militância, de 

compromisso com o ensino público de qualidade e com as causas democráticas -, esta se 

refletiu em maior ou menor grau nos ideais assumidos pela EEPJIS durante sua gestão, 

delineando-se o embrião de um projeto pedagógico engajado politicamente, que foi 

construído, sistematizado e revisitado ao longo dos anos a partir da participação dos 

professores, em especial dos que compunham a equipe pedagógica da instituição.  
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Em meio a um contexto de exceção, é importante destacar que a proposta 

pedagógica pensada para a escola na era Miracy foi implementada por simpatizantes 

incorporados ao quadro funcional, especialmente os docentes que compunham a equipe 

pedagógica, que na sua maioria eram selecionados por critérios de natureza política, ou 

seja, por estarem ideologicamente comprometidos com o modo socialista de produção.  

Outrossim, é importante ressaltar que, no período em questão, a direção não 

tinha autonomia apenas para escolher os professores que iam compor sua equipe de 

coordenação pedagógica, mas também para selecionar e contratar outros professores, bem 

como fazer a indicação dos concursados do Estado para serem lotados na escola. 

Nesses termos, é possível verificar que na era Miracy a maioria dos professores 

tinha identificação com a luta democrática, com a supressão do regime de exceção. Eram 

profissionais comprometidos politicamente com a transformação social e por isso 

avançaram sobre tal princípio e produziram na instituição um clima favorável ao 

desenvolvimento de uma proposta educativa que não se coadunava com a política 

educacional defendida no contexto da ditadura militar. 

É importante salientar que o cenário da educação nacional durante a gestão 

Miracy foi marcado pelo período da guerra fria em que os Estados Unidos da América do 

Norte e suas pretensões imperialistas influenciaram o mundo todo. Com esse espírito, 

avalizaram a reformulação do sistema educacional brasileiro por meio dos acordos de 

cooperação MEC/USAID, no âmbito do Programa Aliança para o Progresso, iniciativas 

que posteriormente foram ampliadas com a edição da Lei n.º 5692/71. 

Tais acordos contemplavam desde o ensino primário, secundário e superior à 

formação de professores e a distribuição de livros técnicos e didáticos para estudantes e 

bibliotecas, entre outros aspectos considerados relevantes para fazer face ao desafio de 

reformar a educação brasileira em consonância com os requisitos do capital internacional e 

a sua política expansionista. 

Entretanto, foi nesse contexto que identificamos, em depoimentos dos professores 

entrevistados que atuaram na época de Miracy, um movimento efervescente de discussão 

coletiva e de irradiação de ideias inovadoras que foram dando corpo à proposta pedagógica da 

EEPJIS, ocasionando na instituição um clima de satisfação, felicidade, criticidade, autonomia 

e criatividade, levando os professores a se envolverem com práticas pedagógicas 



323 

 

participativas e desafiadoras e os alunos a acreditarem na possibilidade da existência de um 

modelo de escola que se diferenciasse do tradicional prevalecente.  

 

Não sei, existia uma paixão ali, uma vontade de fazer tudo bem feito, porque a 

gente via o resultado (VANDA MORAES).  

O ambiente era afetuoso, amistoso entre alunos e professores. A gente trabalhava 

alegre, e o trabalho é que unia a gente. Uma das coisas que eu valorizo muito no 

Zé Inácio é isso. E isso é uma coisa difícil de você encontrar numa escola: um 

ambiente de felicidade, de alegria para trabalhar. E lá isso se manteve por muitos 

e muitos anos (BEATRIZ CUNHA).  

É, acho que realmente eram os desafios que tornavam a escola tão exitosa porque 

fazia com que a gente se envolvesse, buscasse, movimentasse. Uma outra coisa 

também referente ao que acontecia dentro dos muros da escola era aquela nossa 

amizade que refletia uma ideia de equipe, de divisão de trabalho. Porque quando 

você chega hoje numa escola é tanto ti-ti-ti, tanta competição. Não tinha 

competição lá (ANA OLIVEIRA – GRUPO-FOCAL). 

 

 

Assim, o trabalho pedagógico desenvolvido na época apresentou inovações 

como a adoção da abordagem construtivista piagetiana, em que os elementos 

desencadeadores do processo ensino-aprendizagem se sustentavam nos temas-problemas, 

no desenvolvimento das artes e da cultura, na reversão do espaço-tempo escolar, definidos 

em observância às problemáticas sociais contextualizadas e relevantes. 

Tal abordagem priorizou a valorização da participação ativa do aluno em todas  

as etapas do trabalho, adotando-se uma postura epistemológica que favoreceu a construção 

do conhecimento em detrimento da mera reprodução de conteúdos tão valorizados pelas 

escolas que seguiam abordagens pedagógicas tradicionais.  

Percebemos, ainda, que Miracy buscou o envolvimento dos professores na 

definição de sua proposta pedagógica, valorizando a construção coletiva por meio de 

reuniões de estudos, de planejamento interdisciplinar e da avaliação do trabalho. Ela 

preocupou-se com a formação continuada dos professores, alinhada com os referenciais 

teóricos da escola democrática de Dewey e no construtivismo de Piaget, à luz das 

contribuições de Aebli, um dos principais difusores, na época, de suas ideias pedagógicas 

em nosso país.  

Assim, identificamos que o corpo docente durante a gestão de Miracy teve a 

oportunidade de formação na própria EEPJIS, pautada numa fundamentação teórica 

considerada inovadora para a época, mas que não tinha no seu bojo uma perspectiva 

transformadora da sociedade. Esse entendimento nos remete à conclusão de que houve 

uma recontextualização da teoria de Piaget e Aebli para a realidade vivida, ampliando a 
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dimensão crítica reprodutivista originalmente proposta por esses teóricos para uma 

perspectiva crítico social.  

Por certo, o horizonte de superação do estado de exceção alimentou o 

delineamento da proposta da instituição, que buscou viabilizar uma participação mais 

qualitativa de sua equipe pedagógica na definição dos rumos da educação a partir de 

teorias pedagógicas inovadoras. 

Por outro lado, analisando o projeto político e pedagógico levado a cabo na era 

Normy - que se estendeu por quinze anos (1972-1987), ou seja, três vezes maior do que a 

era Miracy –, tivemos dificuldade de inferir sob que perspectiva ele se sustentou, até que 

ponto ele se contrapôs à proposta do governo militar por ter tido diferentes enfoques que 

prevaleceram em diferentes momentos de sua implementação. 

Destarte, na sua gestão o projeto político e pedagógico da EEPJIS foi 

reestruturado, assumindo novas vertentes teórico-práticas que foram percebidas na 

(re)construção contínua da proposta inicial definida na era Miracy, que durou cerca de 

cinco anos, sendo a mesma continuamente sistematizada e revista ao longo de mais de uma 

década em que Normy esteve à frente da instituição. 

O novo projeto, já sob os auspícios da Lei 5692/71, tomou forma diversificada 

nos diferentes documentos oficiais normatizadores da prática educativa que analisamos, ou 

seja, foi sendo retomado e reconfigurado conforme o contexto político e foi 

redimensionado por meio da contribuição dos diversos profissionais que fizeram parte da 

instituição.  

 Nesses termos, os documentos oficiais, juntamente com planos, projetos e 

relatórios que compunham os arquivos pessoais de diversos professores e coordenadores 

da época, foram analisados em conjunto com as referências postas não apenas pela ex-

diretora, ex-coordenadores e docentes, mas também pelos ex-alunos entrevistados. 

 Ora, como já destacamos, a proposta educacional do regime militar teve como 

objetivo a afirmação do modelo capitalista de produção, e para isso ajustou a formação ao 

atendimento do mercado de trabalho, impondo à educação nacional a racionalidade técnica 

ou tecnicismo como abordagem pedagógica privilegiada. Neste modelo, o aluno era 

considerado uma “tábula rasa”, um ser passivo, pronto para o trabalho manual, repetitivo e 

favorecedor da riqueza alheia. 
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Apesar de o projeto pedagógico da EEPJIS que se efetivou no cotidiano escolar na 

era Normy ter procurado reverter esse viés mercadológico por meio da busca de uma 

formação mais crítica do aluno, diferentemente da era Miracy, não realçou um compromisso 

social e político concreto com princípios e objetivos alinhados com a perspectiva de 

transformação da sociedade.  

Acreditamos que essa diferença de foco estava associada à origem formativa das 

duas gestoras.  

Primeiramente, em relação à formação política. Como já apontamos, apesar de 

ambas pertencerem a uma família comprometida com os ideais socialistas, Normy não tinha, 

como Miracy, um histórico de militância política.  

Segundo, em relação à formação profissional. Apesar de Normy ter vivenciado e , 

por isso, apreendido a proposta inicial da EEPJIS como membro da equipe pedagógica de 

Miracy, quando assumiu a direção da escola, deu-lhe nova interpretação, a começar pela 

escolha da equipe pedagógica. A escolha passou a ser feita por critérios técnicos , e não mais 

políticos. Assim, eram escolhidos, preferencialmente, os professores que tinham o melhor 

desempenho didático, que se destacavam em sala de aula.  

Do nosso ponto de vista, essa mudança de aptidão estava associada ao fato de que 

Normy era formada em Pedagogia, com habilitação em Administração Escolar, num contexto 

em que esses cursos possuíam um caráter tecnicista e fragmentado. Essa formação 

provavelmente influenciou a adoção de um modelo de gestão mais tecnocrático, que 

redirecionou a proposta pedagógica idealizada na era Miracy. 

Assim, nos primórdios de sua gestão os trabalhos com temas-problemas perderam 

fôlego, em virtude da imposição do modelo tecnicista de formação embutido na LDB n.º 

5692/71. Tendo a escola se ajustado à dinâmica da racionalidade técnica, Normy incentivou 

os coordenadores pedagógicos a participarem de treinamentos promovidos pela Secretaria de 

Educação do Estado de Minas Gerais, no sentido da compreensão de tal vertente pedagógica 

para ser aplicada na escola. Foi um período em que a prática educativa na instituição 

reproduziu a do modelo dominante, esvaziando-se a proposta pedagógica de inovações 

segundo uma perspectiva teórico-crítica.   

Ressaltamos, ainda, que tal mudança foi incorporada sem uma aparente resistência 

dos professores. Entendemos que isso aconteceu por causa da postura administrativa de 

Normy. Apesar de ela ter uma personalidade forte – para muitos até autoritária -, ela exercia 

pelo exemplo de dedicação e compromisso com a educação uma liderança propositiva na sua 
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equipe de coordenação pedagógica, levando-os a fazerem uma adesão sem restrições às 

mudanças propostas. 

 

A Normy cobrava, mas ao mesmo tempo transmitia confiança. Ela era uma pessoa 

à frente no tempo. A gente ali, professores comuns, recém-formados, sem uma 

identidade docente. A gente não tinha uma visão de universidade, uma visão de 

produção, acho que a gente não tinha uma visão tão grande assim. Mas ela tinha 

(ANA OLIVEIRA – GRUPO-FOCAL). 

 

Entretanto, quando estes perceberam o prejuízo que tal modelo estava ocasionando 

ao processo ensino-aprendizagem, ao clima de alegria que existia na escola, começaram a se 

questionar por que abandonaram o trabalho com temas-problemas. A partir dessa 

compreensão, empreenderam um movimento de resistência ao modelo hegemônico em favor 

do resgate do modelo originalmente concebido.  

Outro aspecto a ser considerado em relação à mudança do enfoque no trabalho 

pedagógico na EEPJIS, ao longo da gestão Normy, é o crescimento da escola. Sua ampliação 

implicou a necessidade do aumento do número de professores. O quadro docente cresceu 

gradativamente e, em meio à emergência das listas organizadas por ordem de classificação de  

direitos e dos concursos realizados dentro da jurisprudência da Delegacia Regional de Ensino, 

novos docentes foram sendo incorporados à escola por escolha própria, independentemente do 

interesse da direção.  

A escolha passou a ser feita em função da autonomia de trabalho que a escola 

oferecia, do seu perfil político e ideológico ou por sua característica inovadora – “Eu fico 

pensando que talvez se eu tivesse ido para o Museu eu teria sido uma profissional 

completamente diferente. Eu teria o meu ideal a perseguir, mas não teria a estrutura do Zé 

Inácio para poder colocá-lo em prática, para sonhar uma utopia mesmo” (TEREZINHA 

DEGANI – GRUPO-FOCAL).  

Entretanto, essa diversificação de perfis profissionais sem o crivo da gestão 

distanciou, ainda mais, o projeto político e pedagógico escolar de uma perspectiva crítico-

social originalmente concebida.  

O prejuízo em relação à perspectiva transformadora do projeto político e 

pedagógico escolar não foi ainda maior porque a escolha da equipe pedagógica continuou 

como prerrogativa da direção. Normy continuou selecionando os coordenadores entre aqueles 

que apresentavam um bom desempenho pedagógico em sala de aula, reforçando o critério 

técnico e reduzindo o critério político adotado por Miracy. Dessa forma, o perfil da equipe 

pedagógica mudou significativamente. Passou-se da prevalência de profissionais 
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comprometidos com a mudança social para a de profissionais centrados no domínio técnico-

pedagógico, não necessariamente alinhado com um perfil de compromisso político 

determinado – “Eu era praticamente leiga nessas questões de política. Na convivência com a 

Normy e com todo mundo é que fui formando uma concepção mais progressista” 

(MARLENE TAVARES – GRUPO FOCAL). 

 Essa mudança de perfil implicou a revisão do enfoque de trabalho da equipe 

responsável pelo planejamento das ações e diretrizes escolares e do apoio pedagógico dado 

aos professores.  

Entretanto, mesmo que essa mudança de perfil tenha prejudicado os rumos do 

projeto, ele não deixou de ser inovador. Recebeu novas experiências exitosas que vinham 

sendo discutidas e disseminadas na educação. A principal delas foi a incorporação no 

processo pedagógico do método científico e da pedagogia de projetos, que, em que pese ter 

representado uma alternativa aos modelos pedagógicos tradicionais, fez a prática pedagógica 

docente ser mais dinâmica propiciando uma competência técnica que favoreceu a participação 

ativa do aluno, o desenvolvimento de sua autonomia e sua motivação para a aprendizagem de 

temáticas relevantes e atuais. 

Inclusive, esse trabalho facilitador da participação ativa dos alunos e do 

desenvolvimento de sua autonomia ficou muito bem determinado no processo de demissão de 

Normy. A resistência da comunidade demonstrou que a prática democrática foi apreendida no 

processo pedagógico em curso, cumprindo sua função política e confirmando o seu caráter 

progressista, mas não transformador do processo capitalista de produção. E, mais, essa 

ausência de um caráter crítico social dentro do processo não foi questionada, mas assimilada 

sem qualquer restrição pelo corpo docente. 

Por outro lado, a despeito de a perspectiva epistemológica ter sido pautada na ação 

do sujeito no processo de construção de conhecimento, a equipe pedagógica estimulou o 

processo pedagógico alicerçado num praticismo que contribuiu para um ativismo pedagógico, 

em que as práticas, tanto instrumentalmente como no seu sentido social, não foram 

suficientemente refletidas e teorizadas pelos professores.  

Houve, pois, uma subvalorização da teoria, o que resultou na fragilidade 

conceitual dos docentes, tornando a prática pedagógica um processo reiterado de ações 

previamente definidas, comprometendo sua dimensão política e, por conseguinte, 

contestadora. 

Essa nossa constatação de que o projeto institucional na gestão Normy privilegiou 

a dimensão técnica em detrimento da dimensão política, ficou estampada nos documentos 
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elaborados na época, que apresentaram indícios de diferentes perspectivas de trabalho 

pedagógico. É o caso, por exemplo, do manual escolar de 1984, em que nele é mencionada a 

preocupação com a perspectiva de a escola “fazer de seu aluno um ser pensante, capaz não 

apenas de conhecer a realidade que o cerca, mas, principalmente, de desenvolver habilidades 

para questionar e transformar a sociedade” e, ao mesmo tempo e antagonicamente, 

perspectivar a sua “adaptação à sociedade vigente”.  

Portanto, em nenhum momento da era Normy constatamos uma perspectiva 

crítico-social embutida no projeto pedagógico, ou seja, nenhuma intenção explícita no 

sentido da incorporação dos objetivos educacionais de transformação da sociedade 

sustentada na segmentação de classes; nos privilégios e oportunidades oferecidos aos mais 

aquinhoados em detrimento dos mais necessitados como algo assumido pelo coletivo 

escolar de forma duradoura e sistemática ao longo da sua história.  

Pelo contrário, percebemos que prevaleceram na proposta os ideais da escola 

democrática de Dewey, que, apesar de transitar entre as correntes pedagógicas progressistas, é 

uma linha crítico-reprodutivista, sustentada na lógica capitalista da reprodução das relações 

sociais de produção, que subjuga os mecanismos sociais em favor dos interesses da classe 

dominante. E mais, como tal referencial foi trabalhado na formação dos professores da escola 

não possibilitou à equipe pedagógica perceber a incoerência que havia em se privilegiar 

enfoques técnicos construídos segundo uma concepção política própria, alinhada com os 

interesses do capital e contrária ao compromisso com a transformação e a mudança. 

Em face do exposto, concluímos que a EEPJIS, durante a gestão de Miracy, reuniu 

condições importantes que consideramos favoráveis ao desenvolvimento de um projeto 

político e pedagógico alicerçado em objetivos revolucionários e, por isso, contra-hegemônico.  

Porém, na gestão Normy ele ficou restrito a inovações pedagógicas vinculadas 

estritamente aos referenciais teóricos construtivistas (Piaget) e progressista - democrático 

(Dewey) originalmente defendidos desde a criação da escola e que, por sua vinculação teórica 

com a reprodução social, foram se mostrando insuficientes para o enfrentamento do modelo 

tecnicista imposto à escola pelo regime autoritário. 

Como a nossa pretensão inicial era responder se no período temporal de análise a 

escola foi contra-hegemônica, concluímos que não. Isso porque em sua origem a proposta 

pedagógica já demonstrou sua inconsistência teórica, por estar afinada com correntes 

pedagógicas que não tinham no seu cerne o compromisso com a transformação social, sendo, 

por isso, insuficientes para fazer a equipe docente e de gestão resistirem imediatamente 
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quando da incorporação do modelo da racionalidade técnica imposta pelo modelo 

hegemônico.  

Assim, em que pese a Miracy ter assinalado que o projeto pedagógico da EEPJIS 

foi concebido na sua origem em sintonia com os pressupostos da escola crítica, segundo a 

qual a escola é um espaço contraditório e de mediação pedagógica e a educação geral e 

profissional tem a mesma identidade formadora, privilegiadora do desenvolvimento da 

capacidade intelectual e a autonomia dos alunos, precisaríamos ter encontrado elementos nele 

que nos permitissem inferir se a educação que edificou forneceu às pessoas a oportunidade de 

desenvolverem e de usarem suas aptidões, tanto físicas como intelectuais, para serem capazes, 

na sua qualidade de pessoa humana, de criticar conscientemente sua representação social, para 

fazer a história do seu tempo, produzir ciência e construir novas tecnologias, manipulando-as 

com vistas a transformar a sociedade em termos mais justos e mais humanos e não sua 

manutenção, a sua perpetuação. 

Pelo contrário, o que ocorreu durante a consolidação do projeto, apesar de todas as 

inovações pedagógicas e da resistência ao regime militar que ele produziu, foi um 

ajustamento aos preceitos da escola crítico-reprodutivista na medida em que não priorizou a 

mudança social em favor das classes subalternas.  

Entretanto, devemos ressaltar que, apesar da prevalência do caráter reprodutivo no 

projeto pedagógico da escola, na comunidade escolar prevaleceu sempre um desejo de 

mudança. Os sujeitos que nela conviveram possuíam autonomia para transformar esse desejo 

em ação, porque eram eles que participavam do delineamento do formato do projeto escolar, 

suas continuidades e rupturas, se aceitavam ou se resistiam às diretrizes e polít icas definidas 

para a instituição. Afinal de contas, a escola era influenciada politicamente, socialmente e 

economicamente, mas também influenciava essas dimensões.  

Pensamos que todo projeto pedagógico e a prática pedagógica nele embutida se 

articulam de alguma forma com a sociedade em que ocorre, mas não temos certeza sobre a 

forma como se dá essa articulação. Nesse sentido, não acreditamos que mudando a escola 

mudaremos a sociedade. Contudo, esperar que a sociedade mude para mudar a escola é 

atitude de acomodação, é jogar a favor dos que querem que tudo continue como está. A escola 

não pode ser tomada apenas como resultado das estruturas sociais. Se acreditarmos nisso, 

estaremos negando nossa subjetividade em favor de um determinismo que não se confirma 

pela realidade. 

Para finalizar, em que pese à EEPJIS ter refletido os interesses dominantes, não é 

pertinente a ideia de ela ter adotado um determinismo pedagógico, de forma que seu projeto 
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tenha reproduzido constantemente as relações capitalistas, gerando uma alienação nos 

membros da comunidade escolar.  

Muito pelo contrário, ainda durante a ditadura militar, os professores da escola não 

se conformaram nem se acomodaram e, por meio das inovações pedagógicas contidas no seu 

projeto educacional, conseguiram se posicionar contra o tecnicismo imposto pelo regime de 

exceção. Afinal de contas, como muito bem nos ensina Romão (2004),  

 
Não existe um único modelo capaz de tornar exitosa a ação educativa da escola. 

Cada escola é fruto de suas próprias contradições. Existem muitos caminhos, 

inclusive para aquisição do saber elaborado. E o caminho que pode ser válido numa 

determinada conjuntura, num determinado local ou contexto, pode não ser em outra 

conjuntura ou contexto. Por isso, é preciso incentivar a experimentação pedagógica 

e, sobretudo, ter uma mentalidade aberta ao novo e não atirar pedras no caminho 

daqueles que buscam melhorar a educação (ROMÃO, 2004: 40). 

 

Posteriormente, já no período de transição para a democracia, a resistência brotou 

no interior da escola, por meio do desenvolvimento da pesquisa e da pedagogia de projetos, 

que contribuiu para uma formação crítica dos alunos – “Eu me lembro da diretora Normy  à 

frente daquilo tudo, e os professores bem empenhados na formação crítica dos alunos” 

(CIDA - EX-ALUNA) - desvelada com grande destaque no movimento da comunidade 

escolar contra a interferência política na escola quando da demissão da direção.  

Destarte, a Escola Professor José Inácio de Sousa, apesar dessa sua capacidade de 

resistir, de influenciar as estruturas sociais mesmo tendo sido constituída por elas, não foi 

contra-hegemônica, mas foi um devir educacional permanente contra a estrutura política 

antidemocrática imposta pelo regime militar ditatorial.  

Nesse sentido, a escrita de sua história ajuda-nos a entender os percalços existentes no 

cotidiano escolar para a realização de uma verdadeira educação transformadora.  

 
O Zé Inácio tinha um diferencial, e se espelharmos, se entendermos como aquele 

projeto foi possível, como ele cresceu e se consolidou, talvez tenhamos subsídios para 

pensar numa escola diferente para os dias atuais. Não é querer superestimar aquele 

projeto nem é saudosismo, é apenas um bom exemplo que pode mostrar que uma 

saída é possível, tá entendendo? Eu acho que se a escola trabalhar, se ensinar os 

professores a pensarem, os alunos a pensarem, a ser críticos, há uma saída (VANDA 

MORAES). 

 

Portanto, os ideais de uma escola progressista nos moldes que nos apresentou a 

história da Escola Estadual José Inácio de Sousa, entre as décadas de 1960 e 1980, há de 

sobreviver para que a esperança nos permita prosseguir. Essa é a dinâmica da História da 

Educação. É vida para as instituições escolares brasileiras. 
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UMA PERSPECTIVA DE ENSINO INTEGRADO CONTRA-HEGEMÔNICO: UMA 

PEDAGOGIA PROPOSITIVA 

 

 

Nos propusemos no início dessa pesquisa, com os aportes de conhecimento 

apropriados na escrita que elaboramos da história da Escola Estadual Professor José Inácio de 

Sousa, principalmente nos aspectos referentes ao seu projeto político e pedagógico inovador e 

transformador, apresentarmos como contribuição para o campo da educação, uma proposta de 

currículo integrado entre formação geral e profissional  para ser desenvolvido na prática 

escolar.  

Quando pensamos uma proposta educacional e a projetamos, temos embutido um 

ideal. Esse ideal tem origem na educação que temos e, como ele é muitas vezes utópico, 

reflete a nossa vontade de fazermos o confronto dela com uma outra que queremos e 

precisamos construir. Isso significa admitir inovações que a natureza humana acomodada 

resiste em empreender, mas que não sendo impossível, pode se efetivar.  

Sendo então possível, é preciso agir posto que ela não se encontra pronta. Pode 

aparecer num instante na situação, mas pode também ser construída a partir dela. E construí -la 

é aceitar desafios, é ir à luta e entender que não podemos nos fixar nas deficiências estruturais 

e de recursos humanos como desculpa para não se fazer nada enquanto esperamos que a 

sociedade torne-se justa antes da escola. Pensamos que se não conseguirmos que nossas 

práticas cotidianas se modifiquem, não transformaremos a sociedade de forma efetiva. “É aí, 

na prática escolar cotidiana, que precisam ser enfrentados os determinantes mais imediatos do 

autoritarismo enquanto manifestação, num espaço restrito, dos determinantes estruturais mais 

amplos da sociedade. (PARO, 2006: 19). 

Transformar as práticas importa aprofundar o processo de mudança curricular 

elevando-o a um patamar mais crítico. Significa, conforme assinala Gramsci (1982) sobre a 

escola ativa, sair da fase romântica e passar para a fase clássica. Como muito bem ressalta 

Saviani (2003), nós ainda estamos 

 
na fase romântica da defesa do compromisso político em educação. Nesta fase, os 

elementos da luta contra a concepção técnico-pedagógica restrita e supostamente 
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apolítica dilataram-se morbidamente por causa do contraste e da polêmica. É 

necessário passar à fase clássica, encontrando nos fins a atingir a fonte para a 

elaboração das formas adequadas de realizá-los. (SAVIANI, 2003: 63). 

 

Isso significa ousar, retomar a utopia. Para isso devemos, a partir do  entendimento da 

escola como espaço contraditório e de mediação pedagógica,  buscarmos os elementos para a 

construção de uma educação que, no limite, forneça às pessoas a oportunidade de desenvolver 

e de usar suas aptidões, tanto físicas como intelectuais, que seja capaz de preparar o 

indivíduo, na sua qualidade de pessoa humana, mais crítico e consciente para fazer a história 

do seu tempo, para produzir ciência e construir novas tecnologias, manipulando-as com vistas 

a transformar essa sociedade em termos mais justos e mais humanos. 

E como a história nos dá o suporte teórico para podermos construir o presente e o 

futuro, precisamos para finalizar, conjecturar sobre como seria um projeto pedagógico similar 

ao da escola Estadual Professor José Inácio de Sousa para a sociedade de hoje. Que lugar ele 

ocuparia nesse mundo efêmero que temos na atualidade?  

O sistema capitalista está em constante mutação, mas acreditamos mudando para pior. 

O dinheiro, o desejo de sua posse sem limites, está subvertendo os valores éticos e morais da 

sociedade.  

O problema é que antigamente não tínhamos tanta opção de consumo. Hoje, se temos 

um telefone celular, logo já queremos comprar um novo modelo. Não nos preocupamos com a 

sua necessidade, mas com a quantidade de recursos que ele pode nos disponibilizar, mesmo 

que nunca consigamos nos utilizar de todos eles.  

Se temos um sapato novo, ou uma bolsa que usamos pouco, basta que vejamos um 

novo modelo na vitrine que já queremos comprar. É a ditadura do mercado impondo valores 

de consumo e, o que é pior, desrespeitando totalmente as leis de preservação ambiental. J á 

não sabemos o que fazer com tanto lixo oriundo desse consumo desenfreado.  

Nesse sentido, precisamos (re)pensar o modelo escolar que reproduz essa organização 

social e reconstruí-la dentro de uma visão social mais coletiva, de verdadeira humanização. 

Uma nova escola onde os professores tenham um compromisso com o pensar, com o ser mais 

do que com o ter mais. As artes, o artesanato, a cultura popular, os esportes, as coisas do 

cotidiano, o meio ambiente, o respeito às diversidades, a filosofia dentre outras, devem estar 

embutidas em todas as ações escolares.  

Precisamos de uma escola que possa contribuir com a reversão dos desvios sociais que 

induzem nossos jovens às atitudes individualistas, à cultura do sexo fácil e do consumo 

desnecessário. Nada mais do que isso.  
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Por exemplo, se falarmos hoje de infância roubada não estaremos nos referindo mais 

só às classes menos favorecidas. Se olharmos para a classe média e, também para os ricos, 

iremos enxergar a infância roubada.  

Vemos meninas de dez, onze anos nos shoping-centers se equilibrando em sapatos de 

salto alto, usando sutiã para parecer que tem seios, maquiagem, batom, bolsa a tiracolo e a 

mãe ao lado, toda orgulhosa, principalmente quando alguém chega e diz: ___Nossa parece sua 

irmã!  

Quer dizer, essa cegueira consumista da modernidade, que antecipa a adolescência 

nada mais é do que infância roubada.  

Outro aspecto a ser considerado é o que chamamos „adultescência‟. Está cada vez mais 

difícil aos jovens saírem da adolescência e querer ser adultos. Eles estão  prorrogando está 

responsabilidade porque não dão conta de ser adultos. Muitos saem de casa, transam a 

vontade e depois voltam com um filho para que os pais tomem conta.  

Por outro lado, ainda temos os adultos que cultuam o corpo “sarado” para se ajustarem 

ao perfil de beleza contemporâneo e até os idosos que, em nome de uma pseudo felicidade, 

não aceitam as restrições do tempo e querem ser eternamente jovens – não podem ter barriga, 

não podem ter rugas, procuram relações com pessoas cada vez mais jovens e, muitas vezes, 

até a compram com „grana‟ - nem que para isso tenham que se submeter a um esforço físico 

sobre-humano e a uma maratona clínica forçada.  

Até a terminologia é desvirtuada. Ficar velho é estar na menor idade. É como se o 

termo prorrogasse a responsabilidade que nos cabe em assistir, tomar conta de nossos idosos. 

Em nome dessa felicidade transitória o mercado vai impondo o dogma comercial da juventude 

eterna.  

Então, em que pese na escrita da história que fizemos da EEPJIS as inovações 

pedagógicas, a resistência contra reformas impostas de cima para baixo, o ensino por 

pesquisa, a autonomia da equipe pedagógica e do corpo docente, temos que entender que a 

escola de hoje tem que interpretar uma sociedade muito diferente da daquela época.  

Nesse sentido entendemos que não basta simplesmente adaptarmos o que 

encontramos de positivo no projeto da EEPJIS para a atualidade. Precisamos 

concomitantemente, de uma pedagogia da cooperação, de um movimento dialógico dentro da 

comunidade escolar que subverta a fragmentação do conhecimento em disciplinas e áreas de 

conhecimento e a identidade competitiva que ela molda nas pessoas. Precisamos, enfim, 

reverter a superficialidade que vigora na sociedade de consumo.  
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Para que essa nova visão se efetive, partimos do ponto de vista de uma formação 

integral derivada da articulação e não da sobreposição do ensino médio, de base geral, com o 

ensino técnico profissionalizante e desenvolvemos um plano de curso para ser aplicado 

experimentalmente no curso técnico em agropecuária do Campus São Raimundo das 

Mangabeiras do Instituto Federal do Maranhão.  

Ajustada ao momento atual de prevalência do processo de produção flexível, a 

concepção de formação integral que tomamos é a que concebe educação geral como parte 

inseparável da educação profissional em todos os campos onde se dá a preparação para o 

trabalho na busca da superação da dicotomia trabalho manual-trabalho intelectual, da 

incorporação da dimensão intelectual ao trabalho produtivo no sentido da formação de 

trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos.  

Admitimos que para o êxito de nossa pretensão teremos muitos percalços. Afinal 

de contas, as reações às mudanças sempre existirão. Mas os ideais de uma escola 

transformadora nos moldes que nos apresentou a história da Escola Estadual José Inácio de 

Sousa entre os anos 1967 e 1987, hão de sobreviver para que a esperança nos permita 

prosseguir. Essa é a dinâmica da transformação educacional. É vida para a educação 

brasileira.  

 

 

FORMA DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O plano de curso foi construído a partir do estudo da organização da agropecuária 

brasileira, da sedimentação do trabalho nos arranjos produtivos locais e regionais e dos 

indicadores das tendências futuras nas relações entre capital, emprego e trabalho.  

A organização da matriz curricular, no que se refere aos saberes da profissão, 

baseia-se na ótica de um conhecimento unitário, sem distinção entre conteúdos gerais e 

profissionais, preparando para a vida e não para atender aos interesses exclusivos do mundo 

produtivo. Nesse sentido, de forma a obedecer aos referenciais curriculares nacionais, ela foi 

estruturada por eixos tecnológicos com atividades cujos processos produtivos são semelhantes 

e segmentados em funções específicas: planejamento, produção vegetal, produção animal, 

agregação de valores aos produtos, projetos e gestão.  

Os eixos tecnológicos foram distribuídos por unidades cooperativas de formação 

compostas por conteúdos diversificados de base propedêutica e profissionalizante de modo a 

facilitar a articulação e o movimento interdisciplinar de primeira instância. No decorrer do 
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planejamento, conforme sejam requisitados novos conteúdos, propiciar-se-á novos arranjos 

articuladores envolvendo as unidades cooperativas de formação de forma transdiscipl inar.  

A articulação será feita a partir de um tema gerador oriundo da unidade didática 

integradora no sentido de favorecer a aprendizagem significativa dos conhecimento globais e 

a realização do trabalho coletivo.  

Ressaltamos, nesse sentido, a importância dos objetivos expressos nessa unidade 

pelos conteúdos de Planejamento, Projeto Multidisciplinar, Projeto Final e Estágio para a 

formação do técnico, pois eles serão responsáveis pela aglutinação dos preceitos da formação 

humana advindos das unidades didáticas cooperativas. É da efetivação concreta dessa unidade 

que surgirá  o técnico cidadão, empreendedor, capaz de compreender na sua essência os 

processos produtivos que segmentam as classes e lutar para a sua superação.  

Todos os conteúdos que compõem as unidades didáticas de formação cooperativa 

bem como as da unidade integradora terão viés ambiental e, nesse sentido, a educação 

ambiental é tema transversal.  

Para a efetivação dessa proposta curricular as práticas pedagógicas devem estar 

embasadas na harmonia entre a teoria e a prática; no equilíbrio entre ensino e pesquisa e na 

justeza de todas os conteúdos para que nenhum prevaleça sobre o outro; na utilização efetiva 

dos setores produtivos como laboratórios de ensino-aprendizagem e nas parcerias com as 

empresas e com os produtores familiares num modelo “trial” conforme previsto no Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Escola. Esse modelo prevê a associação entre a Pedagogia 

da Alternância
49

 e a Pedagogia Dual que visa associar o tempo escolar dos alunos com o 

tempo nas comunidades e nas empresas. Em outras palavras, significa dizer que os alunos 

poderão dividir o seu tempo de aprendizado igualmente entre a escola, as empresas e as 

comunidades onde vivem.  

Nas unidades didáticas cooperativas de formação profissional ou didática 

integradora o aluno ou grupo de alunos poderá(ão) elaborar um Projeto Produtivo em Parceria 

com a Escola, que deverá ser apresentado durante o desenvolvimento das respectivas unidades 

onde ele(s) aplicará(ão) os conhecimentos já adquiridos de Gestão e iniciará(ão) seu percurso 

formativo na direção da realização do Planejamento e da elaboração dos Projetos. São 

projetos orientados que visam a estimular os alunos a executarem nas empresas, nas 

comunidades ou em suas propriedades o que aprenderam na escola.  

                                                 
49

 Segundo Pereira de Lima (2006), a Pedagogia da Alternância é uma proposta pedagógica inovadora, preocupada em 

oferecer ao jovem a formação, num ambiente que favoreça a reflexão de suas próprias experiências. Nesse sentido o aluno 

tem dois períodos de formação: um na escola onde ele estuda e reflete sobre o contexto global e o outro na família onde ele 

associa o que aprendeu na escola com o trabalho no cotidiano da propriedade. Daí ser uma formação integral.  
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O Projeto Produtivo em Parceria com a Escola visará a produção orgânica com 

orientação agroecológica em contraponto ao agronegócio e terá a seguinte 

concepção/organização: a Escola oferecerá a terra, os insumos, as máquinas e equipamentos e 

o(s) aluno(s) se responsabilizará(rão) pela implantação, execução e manutenção do mesmo. 

No momento da comercialização, será subtraído o valor do investimento inicial e devolvido à 

Escola e, do lucro obtido, metade será dos alunos e metade da Instituição. É uma 

oportunidade formativa para que os alunos apreendam as formas de produção que “preservam 

as riquezas naturais e que promovem qualidade de vida” (PEREIRA DE LIMA, 2006: 73). 

Completadas todas as unidades didáticas cooperativas de formação e a unidade 

didática integradora com a defesa do estágio, num total de 4107 horas, o aluno estará apto a 

receber o diploma de Técnico em Agropecuária.  

 

 

MATRIZ CURRICULAR 

 

A representação do currículo do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio por 

meio da matriz pode ser alterada periodicamente, a fim de cumprir os preceitos teóricos de 

uma integração curricular. Nesse sentido elaboramos uma matriz composta de cinco eixos 

articulados no sentido de facilitar, primeiro, a interdisciplinaridade e depois, a 

transdisciplinaridade. Esperamos que a experiência adquirida no tempo por meio do exercício 

do planejar coletivo nos permita, num futuro breve, pleitearmos a construção de apenas um 

eixo integrador de todos os conteúdos escolares. 

 

Modalidade: Ensino Médio e Formação Profissional Técnica 

Turno: Diurno (matutino e vespertino) 

Formato: Integrado 

Duração: 3 anos 

Dias Letivos: 200 (40 semanas) por ano 
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PLANO DE IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA 

 
É natural que toda proposta inovadora, pelo medo do desconhecido, cause 

resistência. Ainda mais quando se pretende reverter o modelo disciplinar pelo qual fomos 

todos educados e que já se encontra sedimentado em nosso subconsciente. Então, no sentido 

de reduzir as resistências, pretendemos desenvolver o trabalho por fases. Assim, na primeira 

fase, para facilitar o entendimento, no momento do planejamento coletivo, os professores 

seguirão o modelo disciplinar tradicional em ocasião da divisão das cargas horárias de 

trabalho. Essa fase deverá coincidir com o primeiro ano de implantação da proposta e será 

orientado no sentido da interdisciplinaridade (quadro a). 

Na segunda fase, já aproveitando-se da prática do planejamento coletivo adquirido 

na primeira etapa, os professores trabalharão apenas com a carga horária total da unidade 

cooperativa, por área, tendo dessa forma de ajustá-las à distribuição dos conteúdos que 

facilitem a aprendizagem dos alunos. Mantém-se, assim, a divisão das cargas horárias e dos 
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UNIDADE  
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CH: 1303 h 
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conteúdos da formação geral e da formação profissional e a orientação do trabalho 

interdisciplinar (quadro b). 

Na terceira etapa já se inicia a integração efetiva com a supressão da distinção 

entre conteúdos de formação geral e conteúdos de formação profissional. A unidade didática 

passa a se constituir de um todo de disciplinas distribuídas numa carga horária única 

reforçando, dessa forma, o trabalho interdisciplinar (quadro c). 

Na quarta fase ou fase de consolidação, sedimenta-se a matriz original proposta 

com a supressão da formatação disciplinar, prevalecendo o planejamento coletivo pela junção 

dos conteúdos necessários à adoção de uma abordagem crítica, facilitadora de uma 

aprendizagem significativa pelos alunos. É nesse momento que os trabalhos começam a ser 

orientados no sentido da transdisciplinaridade, tendo essa, o intuito de buscar uma futura 

unificação das unidades didáticas cooperativas propostas – unidade didática solidária (quadro 

d). 

 

Matriz conceito organizativa para facilitar a implantação do trabalho: 

 
a. Primeira fase (primeiro ano de trabalho) 
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1303 

 

 
 

 

528 

ENSIN

O 

MÉDI

O 

 

 
 

ENSIN

O 

PROFI

S-

SION

AL 

-Português 

-Inglês 
-Espanhol 

-Literatura 

-Artes 
-Música 

-Ed. Física 

266 

101 
67 

34 

34 
34 

200 

-Geografia 

-História 
-Filosofia 

-Sociologia 

-Associativismo 
-Gestão 

200 

200 
34 

34 

34 
34 

-Matemática 

-Física 
-Informática 

300 

200 
67 

-Biologia 

-Química 

200 

200 

-Planejamento 

-Projeto 
Multidisciplinar 

-Projeto 

Final 

34 

 
100 

 

34 

 

-Desenho 
-Construções 

-Paisagismo 

 

34 
34 

34 

 

-Produção 
Agroecológica 

-Produção 

Agroindustrial 

 

67 
 

67 

 

-Planialtimetria 
-Mecanização 

-Irrigação 

 

67 
67 

67 

 

-Agricultura 
-Zootecnia 

 

368 
535 

 

-Estágio 
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CARGA HORÁRIA EQUIVALENTE AO ENSINO MÉDIO 2407 

CARGA HORÁRIA EQUIVALENTE AO ENSINO PROFISSIONAL 1340 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 360 

CARGA HORÁRIA INTEGRADA 4107 
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b. Segunda fase (segundo ano de trabalho) 
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A-  
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ERA-
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DE  
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GRA- 

ÇÃO 

FORMAÇÃO 
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CA 
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RA 

CH 

 

 

 

 

838 
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-Português 
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-Literatura 
-Artes 

-Música 

-Ed. Física 

 
 

 

736 

-Geografia 
-História 

-Filosofia 

-Sociologia 
-Associativismo 

-Gestão 

 
 

 

536 

-Matemática 
-Física 

-Informática 

 
 

 

567 

-Biologia 
-Química 

 
 

 

400 

-Planejamento 
-Projeto 

Multidisciplinar 

-Projeto 
Final 

 
 

 

168 

 

-Desenho 

-Construções 
-Paisagismo 

 

102 

 

-Produção 

Agroecológica 
-Produção 

Agroindustrial 

 

134 

 

-Planialtimetria 

-Mecanização 
-Irrigação 

 

201 

 

-Agricultura 

-Zootecnia 

 

903 

 

-Estágio 
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c. Terceira fase (terceiro ano de trabalho) 
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-Desenho 
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-Produção 
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-Matemática 
-Física 

-Informática 

-Planialtimetria 
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-Biologia 
-Química 

-Agricultura 

-Zootecnia 

 
 

 

1303 

 
 

 

-Planejamento 
-Projeto 

Multidisciplinar 

-Projeto 
Final 

-Estágio 

 
 

 

528 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 360 

CARGA HORÁRIA   INTEGRADA 4107 

 

 

d. Quarta fase ou fase de consolidação (dependente do nível de experiência adquirido 

pelo grupo) 
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ERA-
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FORMAÇÃO 
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CH 
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CH 

 

 
 

768 
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1303 
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INTEGRADO-

RA 

CH 

 

 
 

528 
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INTE

GRA- 

ÇÃO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 360 

CARGA HORÁRIA INTEGRADA 4107 

 

 
 

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

A parte de formação geral do Ensino Médio será composta dos conteúdos de 

caráter obrigatório, compreendendo as três principais áreas do conhecimento: Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias. As áreas especificadas devem abarcar conhecimentos de 

Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Artes, Música, Língua Espanhola, Educação Física, 

Geografia, História, Sociologia, Filosofia, Biologia, Química, Física e Matemática. 

A parte diversificada será constituída de conteúdos e projetos de natureza 

complementar à base curricular comum, com permanência flexível e serão adotadas por opção 

da instituição ou dos alunos. Comporão inicialmente esta parte: Língua Inglesa; Informática; 

Gestão, Planejamento, Projetos, Desenho; Associativismo e Projeto Pedagógico 

Multidisciplinar. 

Os princípios curriculares do Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio no 

Campus São Raimundo das Mangabeiras serão estruturados no dinamismo, na flexibilidade, 

na contextualização e na interdisciplinaridade, tendo como características:  

 

1- A duração do curso será de 3 (três) anos; 

2- A carga horária será computada por unidade didática cooperativa ou unidade 

didática integradora, conforme estipulado na matriz curricular; 

3- A carga horária semanal do conjunto das unidades didáticas previstas será de 

40 horas semanais; 

4- A carga horária mínima permitida para o curso técnico em agropecuária 

integrado ao ensino médio será de 1200 horas anuais (800 do Médio mais 400 

do Técnico). Para este curso está previsto um total de 4107 horas/relógio sendo 

2407 horas para o Ensino Médio, 1340 horas para o Ensino Técnico 

Profissional e 360 horas para o estágio curricular obrigatório; 

5- O período letivo será de 200 dias – 40 semanas por ano; 
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6- A organização das classes obedecerá ao critério da diversidade e permitirá 

turmas de no máximo 40 alunos; 

7- Será garantida Educação Física como componente curricular em todas as 

séries; 

8- Os componentes curriculares de Artes, Música, Sociologia e Filosofia, poderão 

ser desenvolvidos por meio de projetos complementares específicos; 

9- A Educação Ambiental, Educação Sexual e Educação para a saúde são temas 

transversais e serão tratados em todas as unidades didáticas; 

10- O componente curricular de Informática poderá ser aproveitado por meio de 

certificação; 

11- Os componentes curriculares terão oferta obrigatória, podendo ser acrescidos 

de outros diante das necessidades educativas da Escola e aprovado pelo seu 

Conselho Diretor; 

12- O componente curricular da unidade didática integradora Projeto Pedagógico 

Multidisciplinar será transversal e terá como eixo central um “tema gerador”, 

escolhido anualmente e relacionado ao desenvolvimento sustentável, 

econômico, político e social do Brasil. Será realizado durante todo o ano letivo 

e desenvolvido por meio da metodologia do trabalho científico, sob a 

orientação de no mínimo dois professores de áreas distintas de atuação. Das 34 

horas anuais, serão destinadas 18 horas para reuniões de elaboração, 

desenvolvimento e acompanhamento do projeto e 16 horas (2 dias letivos), 

previstos em calendário escolar, para a sua consolidação - apresentação. Os 

resultados do projeto deverão prever a melhoria de vida das comunidades 

rurais e da produção agroecológica de base familiar. Temas secundários, 

desenvolvidos nas unidades didáticas cooperativas, deverão estar em sintonia 

com o eixo gerador. Se o momento for, por exemplo, eleições presidenciais, o 

tema gerador para o projeto poderá ser “Voto Consciente”; 

13- Poderá ser instituído o componente curricular da parte diversificada Projeto 

Vivência Profissional que visa à integração do aluno ao mundo do trabalho e a 

aprendizagem do convívio social e coletivo. Constará de apresentação de 

projetos elaborados por um aluno ou grupo de alunos, orientados por um 

professor-coordenador, sendo estes executados e avaliados no seu dia-a-dia 

escolar. Se o projeto apresentado, por exemplo, for de limpeza da moradia 

estudantil, deverá ser desenvolvido em consonância com os preceitos da 
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preservação da natureza, da higienização, da saúde e da não proliferação de 

pragas no ambiente, inclusive trazendo propostas de soluções para os 

problemas existentes. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

TEMÁTICA DE ESTUDO: Pesquisa sobre a história da Escola Estadual Professor José 

Ignácio de Sousa 

 

 

 

Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo me foram devidamente explicados pelo 

pesquisador. Tenho ciência de que não fui obrigado(a) a participar das entrevistas e que minha 

participação não me causou nenhum prejuízo. Estou de pleno acordo com a utilização da 

minha entrevista, desde que identificada com meu nome, para compor as referências desse 

estudo. Entretanto, entendo que a confidencialidade dos meus registros seja garantida na sua 

integralidade. Enfim, por fazer parte das memórias desse empreendimento investigativo 

concordo com a minha participação na pesquisa.  

 

 

Nome do entrevistado(a)/participante: 

 

 

Data: 

 

 

Declaração de concordância ou assinatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Antônio Barbosa Firmino 

Pesquisador 
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PLANOS DE TRABALHO REFERENTES AOS SIMPÓSIOS DE ATUALIDADES COM 

UTILIZAÇÃO DA PEDAGOGIA DE PROJETOS 
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TRABALHO DE PESQUISA ELABORADO NO MINICONGRESSO 

UTILIZANDO-SE DA METODOLOGIA CIENTÍFICA 
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ADESIVO VOLUNTÁRIO USADO COMO PEDÁGIO PARA 

ARRECADAÇÃO DE FUNDOS EM PROL DO MOVIMENTO DE 

RESISTÊNCIA À DEMISSÃO DA DIRETORA NORMY 
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INCENTIVO A FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL NA EEPJIS - 

PRODUÇÕES DOS ALUNOS REFERENTES AS AULAS DE 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA E DE ARTES INDUSTRIAIS 
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