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RESUMO

Este trabalho é um estudo sobre as aspirações de egressos (as) de uma instituição  educacional 
de Pernambuco, o Ginásio Pernambucano (GP), na década de 1980, período em que esta 
“abre as portas” para as classes populares da cidade do Recife. A pesquisa recorre às fontes 
orais,  ou  seja,  relatos  de  memórias  de  alguns  ex-alunos  (as),  objetivando  registrar  os 
imaginários e  representações  construídos  em torno de um simbolismo que era estudar  no 
famoso GP. Estes relatos estão inseridos no contexto de um passado recente – o  processo de 
redemocratização – um período histórico de grandes mudanças sociais. Apresenta também, 
um estudo sobre o processo de universalização dos sistemas públicos de ensino e da escola de 
massas no Brasil, tentando refletir sobre a história do acesso ao ensino público pelas classes 
populares. Por fim, utiliza a teoria do capital simbólico, social e cultural de Bourdieu para 
analisar os significados e distintivos sociais que o acesso a essa instituição de ensino conferia 
aos seus frequentadores.

Palavras-chave: Escola Pública –  Ensino Público – Escolarização – Distintivos Sociais  – 
Capital Cultural
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ABSTRACT

This job is a study about the graduate’s aspirations from a public educational institution of 
Pernambuco, the Ginásio Pernambucano (GP), in the 1980 decade, period of an opening of 
the school for the lower classes of Recife.  The research resorts to oral sources, ex-students’ 
memories  reports,  with  the  goal  of  register  the  imaginaries  and  representations  of  a 
symbolism, to study in the famous GP. These reports are inserted into a context of recent past 
–  the  political  opening  process:  the  redemocratization,  a  historical  period  of  great  social 
changes. Presents a study about the process of educational public systems universalization in 
Brazil  too,  trying  to  reflect  about  history of  the access  to  public  education by the  lower 
classes. Finally, utilize, above the symbolic, social and cultural capital theory from  Bourdieu, 
the signifiers and socials distinctives given by the access to the this educational institution to 
analyze the meanings and social distinctions that the access to such educational institution gave to the 
students.

Key-words:  Public education  – Public Teaching – Schooling – Social distinctives  –  Culture 
Capital.
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INTRODUÇÃO

O estudo da escola pública e de como esta se tornou acessível ao longo da história 

às classes populares tem sido discutido por diversos autores do campo educacional. Essas 

pesquisas abrangem tópicos que vão desde a trajetória histórica até ao conceito da escola 

pública no Brasil. Para a realização desse estudo tomamos como pressupostos aspectos que 

tratam não somente do caminho percorrido pelo ensino público, mas principalmente de um 

período em que o acesso à instituição pública se tornou mais democrático para aqueles que 

não podiam frequentar.

A presente pesquisa teve como objeto de estudo uma instituição que durante muitos 

anos foi definida como uma referência do ensino secundário em Pernambuco. Nesse sentido, 

buscamos ressaltar  dentro  de  uma perspectiva  histórica  alguns  elementos  que  forçaram o 

Ginásio Pernambucano, um espaço de educação imperial e tradicional do Recife, a abrir suas 

portas para as classes populares da sociedade. 

Avançamos numa problemática que procurou responder o que buscavam egressos (as) 

do Ginásio Pernambucano por meio de um processo de escolarização, pautado em um passado 

glorioso vivido por esta instituição. Investigamos se era possível averiguar através da análise 

e da reconstrução da memória se o processo de escolarização vivido pelos alunos e alunas 

egressos (as) do Ginásio Pernambucano na década de 1980 do século passado contribuiu para 

alimentar a crença de que estudar nessa instituição significava garantia de sucesso no futuro.

Diante desta problemática procuramos reconstruir a partir dos relatos de memória o 

imaginário otimista quanto aos poderes depositados numa instituição -Ginásio Pernambucano- 

no momento em que se torna acessível às classes populares do Recife, além de discutirmos a 

mística que o Ginásio Pernambucano produziu,  ou mesmo,  insinuou na cidade do Recife 

verificando a partir do processo de escolarização vivido por esses alunos (as) o que o acesso a 

essa  instituição  possibilitou  em  suas  vidas;  e  por  último  buscamos  refletir  sobre  um 

imaginário otimista lançado sobre uma escola pública estadual, que outrora fora seletiva e que 

guardava em torno de si a formação de uma elite diferenciada.

O interesse pelo tema que abrange desde o processo de escolarização das camadas 

populares até o resultado desse processo, surgiu a partir de um estudo ainda na graduação, 

sobre as expectativas expressas por pais e mães de alunos (as) sobre os benefícios advindos da 
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frequência de seus filhos à escola. Na ocasião, o estudo realizado serviu para questionar até 

que ponto uma instituição pública escolar pode ser considerada como uma forma de garantir 

perspectivas realizáveis para todos que dela fazem parte. Como também, para refletir até que 

ponto  as  famílias  poderiam acreditar  que  ao  matricular  seus  filhos  (as)  em determinadas 

instituições,  estes  poderão  no  futuro  ser  beneficiados  pelo  processo  de  escolarização 

vivenciado.

Nesse  contexto,  nos  foi  apresentado as  Memórias  Escolares  do Recife:  o  Ginásio  

Pernambucano nos anos 19501, um livro que relata o passado de uma instituição considerada 

por muitos anos um modelo de excelência no que se refere ao ensino de qualidade no Estado 

de Pernambuco. Barroso (1998) afirma que durante as décadas de 1950 e 1960, alguns setores 

da sociedade viam no caráter seletivo do Ginásio o maior atrativo para o acesso a posições 

sociais superiores. Dessa forma, ingressar nessa instituição era um passaporte para alcançar os 

postos  mais  elevados  da  sociedade.  Assim,  após  conhecer  a  história  dessa  instituição  e, 

reconhecer a sua importância para a história e para a memória da educação em Pernambuco, 

procuramos compreender como a mesma recebeu os ideais de democratização da educação 

para as massas, uma tendência observada desde o início dos anos 1970 do século passado. 

A pesquisa,  portanto,  está  inserida  no  momento  em que o  Ginásio  Pernambucano 

começa a se tornar acessível às classes populares da sociedade pernambucana, ou seja, no 

final dos anos 1970 e início dos anos 1980, período em que essa instituição de acordo com 

alguns  professores  já  não  carregava  consigo  o  prestígio  do  passado;  para  eles  o  acesso 

massificado contribuiu para o declínio da instituição2. 

Assim,  surgiu  o  interesse  em  estudar  esse  processo  de  escolarização  tendo  esta 

instituição como local e objeto de pesquisa, vislumbrando a possibilidade de realizar uma 

reflexão acerca dos limites da educação escolar ofertada para indivíduos que lá estudaram 

durante o período da década de 1980. 

Escolhemos a década de 1980 por representar um período de grandes mudanças e 

conquistas no cenário nacional, principalmente por se tratar de um momento de transição do 

regime militar para a redemocratização da sociedade brasileira. Nesse período, ressurgem as 

1. Livro  baseado  na  tese  de  doutoramento  do  Professor  Geraldo  Barroso  Filho,  em  História  da  Educação  
Brasileira, apresentada á faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) em fevereiro de 1998.

2. Sobre esse assunto, ver Barroso 2008. 
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lutas por projetos de educação que contemplassem aqueles que ainda não tinham acesso aos 

sistemas públicos de ensino, especificamente ao ensino de segundo grau, atual ensino médio, 

que começou a se expandir a partir dos anos de 1980. 

A escolha pelos egressos e egressas do Ginásio Pernambucano se justifica pelo nosso 

interesse  em  investigar  o  que  esses  alunos  e  alunas  esperavam  daquela  instituição,  em 

entender porque escolheram o Ginásio Pernambucano e não outra instituição de ensino. É 

importante ressaltarmos que essa escolha não obedeceu critérios de relações pessoais, mais 

adiante  no  capítulo  destinado  aos  pressupostos  metodológicos  apresentamos  de  forma 

detalhada como chegamos até esses alunos e alunas. 

O  trabalho  está  divido  em  três  capítulos,  inicialmente,  discorremos  sobre  os 

PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS da pesquisa a partir dos pressupostos da nova história 

e de suas novas formas de abordagem histórica. Para isso, recorremos aos estudos de Le Goff 

(1998), (2003) e Peter Burke (1992), (1997) na tentativa de  fundamentar as relações entre 

história e memória. Nesse contexto, dialogamos também com Vainfas (1997) no tocante ao 

estudo  das  mentalidades  e  de  suas  representações.  Em  seguida,  fizemos  algumas 

considerações sobre  a metodologia utilizada justificando e destacando o uso da história oral 

enquanto metodologia e da memória como reconstrução do passado. Nesse momento, fizemos 

uso de obras que definiam a relação do historiador com o seu objeto, além das escolhas dos 

instrumentos de pesquisa, bem como, dos critérios adotados para a sua realização. Discutimos 

ainda,  o  trabalho  com a  história  oral  e  a  memória  enquanto  documento  histórico.  Nesse 

aspecto,  tratamos a historia oral  enquanto instrumento que através  das lembranças de um 

passado  nos  permitiu  escrever  a  história  de  uma  instituição,  por  meio  das  recordações 

daqueles  que  viveram  esse  passado.  Neste  diálogo,  nos  apoiamos  nos  estudos  que 

compreendem  a  memória,  especificamente,  a  memória  coletiva  como  a  preservação  dos 

acontecimentos e da forma como estes são interpretados3. 

Já  no  segundo capítulo  A  UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE  

ENSINO E A EDUCAÇÃO PARA AS MASSAS, analisamos a origem da escola e a necessidade 

da educação escolar. Utilizamos, como referência os estudos de Fernández Enguita (1989) que 

nos apresenta a forma com se concebia a escola e a educação para o povo. Neste capítulo,  

destacamos o projeto de expansão escolar e o papel que o  processo de ensino formal passou a 
3Nos apoiamos nas afirmações de Amado e Ferreira (2001), Ferreira (2004), Montenegro (1992), Borelli (1992), 
Teixeira e Praxedes (2006) e Le Goff (2003). 
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exercer dentro da lógica dos ideais de liberdade  e progresso. Ressaltamos ainda, a história da 

escola de massas no Brasil de acordo com o processo de escolarização da população brasileira 

e da forma como a educação escolar passou a representar expectativas e possibilidades de 

ascensão social. Destacamos também, o cenário educacional dos anos de 1980 bem como, os 

discursos vigentes que tratavam das políticas públicas para a educação. 

No  terceiro  capítulo  O  GINÁSIO  PERNAMBUCANO  E  O  SEU  SIGNIFICADO  

HISTÓRICO SOCIAL apresentamos o contexto histórico do Ginásio e o seu significado na 

cidade do Recife. No quarto e último capítulo O GINÁSIO PERNAMBUCANO ENQUANTO 

ELEMENTO DE CONQUISTA POPULAR E DEMOCRÁTICA,  buscamos responder o que 

prometia o Ginásio Pernambucano dos anos 1980,  através das discussões traçadas a partir das 

análises dos relatos de memórias que coletamos durante as entrevistas com ex-alunos (as) da 

instituição  e,  principalmente,  do  diálogo  que  procuramos  estabelecer  com  as  ideias  de 

Bourdieu sobre a teoria do capital simbólico, social e cultural que serviram para analisarmos 

em que medida o Ginásio Pernambucano pode ser considerado um espaço de reprodução de 

posições  sociais  no  momento  em  que  os  indivíduos  o  concebem  enquanto  um  espaço 

privilegiado e socialmente distintivo.

18    



CAPÍTULO I 

ALGUNS PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
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Não se pode rememorar o que desapareceu por completo, sem deixar  
traços  de  si,  mas  apenas  aquilo  que  sobrevive,  concretamente,  no  
presente.  Nosso  passado  tem  uma  existência  material,  concreta,  
inscrita nas estruturas do presente. É apenas através desse passado-
presente  que podemos refletir  sobre a história.   (Guarinello,  1994, 
p187). 

1.3 A Nova História e as novas formas de abordagem histórica

A definição da nova história e de suas novas formas de abordagem é uma preocupação 

que  dominou  a  teoria  do  campo científico,  principalmente  durante  a  segunda metade  do 

século passado. Durante esse período, ocorreram profundas mudanças nas áreas das ciências, 

principalmente quanto às diferentes formas de abordagens e análises do objeto de estudo. 

Com isso,  novas  formas de  constatar  o  conhecimento  foram demandadas,  surgindo então 

novos fenômenos para o campo do saber4.

A partir do surgimento desses fenômenos, passou-se a questionar o lugar da história, 

tendo em vista que outros aspectos como a renovação e a firmeza das novas mudanças que, 

apesar de terem se modernizado, não abandonaram suas tradições. Referimo-nos aqui,  em 

especial,  a geografia, que fora renovada devido ao desenvolvimento da geografia humana. 

Esses questionamentos quanto ao lugar da história estavam intimamente relacionados as mais 

variadas  formas  de  análises  dos  objetos  que  passavam  a  ser  considerados  documentos 

históricos. 

É nesse contexto que a ampliação de novos documentos históricos ganha repercussão 
4 Sobre os novos fenômenos que assinalam a emergência de um novo campo do saber:
a) a afirmação de ciências, seja francamente novas, seja surgidas a várias décadas, mas que atravessam então o  
limiar  da divulgação universitária:  sociologia,  demografia,  antropologia (que substitui  a etnologia),  etologia, 
semiologia, futurologia, etc.; 
b) a renovação, seja em nível da problemática, seja em nível do ensino – ou dos dois – de  ciências tradicionais,  
mutação essa que se manifesta, em geral, pela adjunção do epíteto “novo” ou “moderno”: linguística moderna, 
new economichistory, sendo que o exemplo mais relevante, o da matemática moderna, situa-se fora do domínio 
das ciências humanas;
c) a interdisciplinaridade, que se traduz no surgimento de ciências compósitas que unem duas ciências num 
substantivo  e  num  epíteto:  história  sociológica,  demografia  histórica,  antropologia  histórica;  ou  criam  um 
neologismo híbrido: psicolinguística, etno-história, etc.  Essa interdisciplinaridade chegou a dar nascimento a 
ciências que transgridem  as fronteiras entre ciências humanas e ciências da natureza ou biológicas: matemática  
social, psicofisiologia, etnopsiquiatria, sociobiologia, etc. (Le Goff, 1988, p. 25-26). 
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fazendo  com  que  a  história  nova  passasse  a  ser  tratada  como  algo  original.  Para  isso, 

apresentamos um breve relato de como nasceu a ideia de história nova:

A história nova nasceu em grande parte  de uma revolta  contra a  história 
positivista do século XIX, tal como havia sido definida por algumas obras 
metodológicas  por  volta  de  1900.  No  entanto,  uma  parte  das  conquistas 
técnicas do método positivista na história permanece válida. [...] A história 
nova ampliou o campo do documento histórico; ela substitui a história de 
Langlios  e  Seinobos,  fundada  essencialmente  nos  textos,  no  documento 
escrito,  por  uma  história  baseada  numa  multiplicidade  de  documentos: 
escritos de todos os tipos,  documentos figurados,  produtos de escavações 
arqueológicas, documentos orais, etc. uma estatística, uma curva de preços, 
uma  fotografia,  um  filme  ou  um  ex-voto  são,  para  a  história  nova, 
documentos de primeira ordem. (LE GOFF, 1988, p. 28-29). 

Para Burke, o nascimento da história nova e de outras abordagens históricas surgiram 

a partir  de acontecimentos que determinaram os rumos da própria história.  A partir  dessa 

abordagem, temos nos estudos de Marc Bloch e Lucien Febvre5 uma inquietação com a forma 

de fazer história naquela época, pois buscavam formas de produzir o conhecimento histórico 

que deveria estar além da pilhagem de conhecimentos ou da enumeração de fatos e de eventos 

sem compreendê-los dentro de um contexto6. 

Essa forma revolucionária de tratar o objeto histórico ou como disse Burke (1997) ao 

se referir a forma como Fevbre concebia os indivíduos7 e os grupos sociais dentro de uma 

perspectiva que contemplasse não somente os aspectos históricos, mas também os aspectos 

econômicos e  sociais originando o movimento dos Annales, que surgiu com o objetivo de 

aprimorar a história por meio de novas temáticas. Segundo Burke (1997), o movimento estava 

pautado  em  algumas  diretrizes  que  propunham,  em  primeiro  lugar,  a  substituição  da 
5 Marc Bloch e Lucien Febvre foram considerados líderes da revolução francesa historiográfica e fundadores  do 
movimento dos Annales. ( Sobre este assunto ver Burker, 1997). 

6 Essa inquietação criticava entre outras formas de fazer história, o enciclopedismo, um movimento que tinha por 
objetivo catalogar todo o conhecimento humano de acordo com os novos princípios da razão. O enciclopedismo 
era concebido como uma marca indestrutível do século XVIII, período caracterizado por grandes transformações 
históricas,  culturais,  ideológicas  e  científicas.  (Sobre  este  assunto  ver: 
http://imagens.webboom.pt/recurso?&id=157082 ).

 
7 De acordo com Burke havia em fevbre uma “tensão criativa entre sua fascinação pelos indivíduos e sua  
preocupação com grupos sociais, assim como um profundo interesse  em escrever uma história social a religião  
e seu igualmente forte desejo de não reduzir atitudes e valores espirituais a meras expressões de transformações  
na economia ou na sociedade”. (sobre este assunto consultar Burke 1997, p. 32). 
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tradicional narrativa dos acontecimentos por uma história-problema; em seguida, a história de 

todas as atividades humanas; e, por último, a colaboração com outras disciplinas. Era uma 

novidade de ideias, o que Caire-Jabinet definiu como “uma renovação da historiografia em 

diversos  campos” (CAIRE-JABINET, 2003,  p.  121).  Nesse  contexto,  a  autora destacou a 

relação  estabelecida  entre  a  atualidade  e  o  presente enquanto  perspectiva  de  pesquisa  e 

avaliação dos fatos.  

Dessa  forma,  podemos  inferir  que  o  surgimento  da  escola  dos  Annales  estava 

intimamente relacionado à nova história que objetivava

Antes de tudo, tirar a história do marasmo da rotina, em primeiro lugar de 
seu confinamento em barreiras estritamente disciplinares, era o que Lucien 
Febvre chamava,  em 1932,  de “derrubar as velhas paredes antiquadas,  os 
amontoados babilônicos de preconceitos, rotinas, erros de concepção e de 
compreensão.” (LE GOFF, 1988, 29-30).

Com  essa  finalidade,  a  história  nova  passou  a  tratar  de  temas  como  economia, 

sociedade e civilização enquanto aspectos estritamente relacionados. De acordo com Marc 

Bloch, citado por Le Goff em seu testamento metodológico ao relembrar Guizot, “[...] numa 

sociedade, qualquer que seja, tudo se liga e se comanda mutuamente: a estrutura política e 

social,  a  economia,  as  crenças,  as  manifestações  mais  elementares  e  mais  sutis  da 

mentalidade.” (LE GOFF, 1988, p. 32). 

Sabemos  que  novas  formas  de  se  pensar  a  história  -  em  particular  a  história 

econômica, amparadas principalmente pela sociologia e pela geografia - foram intensificadas 

nos anos 20 do século passado, um período de profundas transformações marcadas pelo fim 

da primeira guerra mundial. Nessa perspectiva, novos olhares foram construídos diante de 

uma sociedade que via na história “um papel na afirmação do sentimento nacional” (CAIRE-

JABINET,  2003).  Ainda  em  conformidade  com  a  autora,  “em  reação  a  esta  história 

exageradamente  centralizada  sobre  a  nação,  os  jovens  historiadores  buscam  abrir  outros 

campos de pesquisa, como uma história comparativa das civilizações, mais orientada para as 

diferentes ciências humanas.” (CAIRE-JABINET, 2003, p. 115).

Para  a  nova  história,  a  história  não  pode  ser  concebida  como  algo  estritamente 
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político, ou seja, a política deve ser um dos aspectos considerados, sem prejuízo de outros 

também relevantes. Nesse âmbito, toda e qualquer atividade humana passaria a ser tratada 

como objeto da história. Dessa forma, encontramos a importância dos Annales na construção 

e na ampliação de uma história social e econômica que possibilitou realizar estudos a partir de 

fontes  pouco  utilizadas  e  até  mesmo  ignoradas.  É  o  que  podemos  chamar  de  uma 

institucionalização do movimento, ou seja, uma fragmentação da história8.  

Ao tratarmos  do imaginário social  enquanto premissa de um acesso e  de possível 

sucesso na instituição objeto de nossa pesquisa – o Ginásio Pernambucano –, não poderíamos 

deixar de explicitar aqui a relação estabelecida no campo do imaginário social sem adentrar 

na história das mentalidades que entre outros aspectos abordam a história da cultura, da vida 

privada e de conceitos como cultura popular e imaginário9. 

Segundo  Vainfas  (1997),  apesar  da  história  das  mentalidades  ter  surgido  nos 

primórdios dos Annales enquanto “um legítimo objeto de investigação histórica” (Vainfas, 

1997 p.  132) com Marc Bloch e  Lucien Fevbre10.  E mesmo diante das críticas de que a 

história  das  mentalidades  rompeu  com a  tradição  dos  Annales  e  principalmente  com os 

fundamentos da história nova, o que houve de acordo com Vainfas foi uma “valorização de 

certos temas ligados à religiosidade, aos sentimentos e aos rituais, o que parece ter ocorrido 

foi não uma ruptura, senão uma retomada, nos últimos 20 ou 30 anos de antigas preocupações 

de Fevbre e Bloch quanto ao estudo do mental.” (VAINFAS, 1997, p. 133). 

De  um  modo  geral,  desejamos  destacar  aqui  a  importância  da  história  das 

mentalidades, principalmente no tocante aos seus temas e estilos. Pois, segundo Vainfas, a 

história das mentalidades ao tratar dos temas contempla

 “a preferência  por assuntos ligados ao cotidiano e às representações, na 
falta de expressões melhores: o amor, a morte, a família, a criança, as bruxas, 
os loucos, a mulher, os homossexuais, o corpo, os modos de vestir, de chorar,  
de comer, de beijar etc. Microtemas , portanto, recorrentes minúsculos do 

8 Essa institucionalização está relacionada a uma síntese entre a tradição dos Annales e as tendências intelectuais 
americanas como s psico-história, a nova história econômica, a história da cultura e a antropologia simbólica,  
etc. (ver Burke, 1997).  

9    Sobre este assunto consultar Vainfas, 1997.
10   Estes autores apesar de iniciarem no movimento do Annales a história das mentalidades, não foram pioneiros 
nos estudos sobre os sentimentos, crenças e costumes na história ocidental . (Vainfas, 1997).  

23    



todo social. Quanto ao estilo, costuma-se realçar seu apego à narrativa e à  
descrição em detrimento da explicação globalizante. (VAINFAS, 1997, p. 
137). 

Partindo  dessas  contribuições  no  que  se  refere  ao  temas  e  estilos,  buscamos  nos 

personagens,  ou  seja,  naqueles  (as)  que  vivenciaram  determinados  acontecimentos, 

problematizar a partir de um contexto histórico, atrelado ao contexto social, as trajetórias 

desses alunos e alunas, tendo como pressupostos as relações  que estes (as) estabeleceram 

com seus processos de escolarização vivenciados no Ginásio Pernambucano dos anos 80.

É nesse sentido que buscamos a partir da perspectiva da história cultural analisar o que 

pensam alunos  e  alunas  egressos  (as)  do  Ginásio  Pernambucano  dos  anos  80  do  século 

passado. Procuramos dentro dessa perspectiva histórica apreender e compreender os símbolos 

que alimentavam o ideário de desejar frequentar uma instituição que, do ponto de vista oficial, 

era  como  qualquer  outra  instituição  pública  estadual  de  ensino.  Que  tipo  de  educação 

buscava-se naquela instituição? Como o cenário educacional dos anos 80 e a própria década 

enquanto período de transição marcou esse processo de escolarização?

Diante  de  tais  questionamos,  poderíamos  retornar  aqui  a  um  aspecto  de  grande 

relevância na nova história que é a sua base filosófica metodológica, nela “a realidade social é 

culturalmente  constituída”  (BURKE,  1992,  p.11),  ou  seja,  outros  aspectos  da  sociedade 

podem ser  demonstrados  através  de  novos  objetos.  Vale  ressaltar  que,  nessa  perspectiva 

filosófica  metodológica  predomina  uma  busca  constante  pelo  conceito  de  mentalidades 

atrelado,  principalmente,  ao  contexto  cultural  vivido  por  determinadas  sociedades.   Esses 

questionamentos certamente possibilitaram à nova história uma ruptura na forma de escrever 

ou mesmo narrar os acontecimentos e a variedade das fontes, as quais são concebidas como 

uma de suas grandes contribuições.

1.4 Algumas considerações sobre a metodologia utilizada

O ato de buscar na pesquisa a construção de uma história, a partir do recorte de um 
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passado recente, procurando focar no descompasso das mudanças que aconteceram em um 

determinado contexto social e das permanências de um tempo mais pontual construído dentro 

de  um  imaginário,  ou  mesmo  ideário  que  muitas  vezes  demoram  para  acompanhar  as 

mudanças reais, necessita de pressupostos metodológicos que contemplem todos os aspectos 

de sentimentos, emoções e desejos envolvidos  e vividos em um determinado período. 

Ao tratar da relação do historiador com o seu objeto, Certeau (2002) atenta para a 

forma de construção deste objeto e da relação que permeia toda essa construção. Para ele, essa 

relação envolve um lugar social, assim como aspectos de produção socioeconômica e político 

cultural,  envolve  também a  prática  resultante  dos  procedimentos  e  análise  da  escrita.  De 

acordo com o autor,

Em história, tudo começa com o gosto de separar, de reunir, de transformar 
em “documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova 
distribuição cultural  é  o  primeiro trabalho.  Na realidade,  ela  consiste  em 
produzir  tais  documentos,  pelo  simples  fato  de  recopiar,  transcrever  ou 
fotografar  estes  objetos  mudando  ao  mesmo  tempo  o  seu  lugar  e  o  seu 
estatuto. (CERTAEU, 2002, p.81).

Ao problematizar através da análise e da reconstrução da memória se o processo de 

escolarização vivido pelos alunos e alunas egressos (as) do Ginásio Pernambucano na década 

de 1980 contribuiu para alimentar a crença de que estudar ali significava garantia de sucesso 

no futuro enquanto objeto de estudo da pesquisa,  adotamos a partir  de um viés  histórico 

alguns percursos para desenvolver este estudo. 

Inicialmente, fizemos uma pesquisa exploratória para a elaboração dos caminhos que 

foram  percorrido.  Nessa  primeira  etapa  realizamos  um  levantamento  de  caráter 

eminentemente histórico sobre o Ginásio Pernambucano, em seguida, tratamos também de 

reunir elementos que abordavam o processo de universalização dos sistemas de ensino, assim 

como o processo de escolarização das camadas populares. 

Para cumprir as outras etapas da pesquisa, escolhemos a entrevista semi-estruturada, 

por representar um instrumento básico para a coleta de informações, pois,

[...]  na  entrevista  a  relação  que  se  cria  é  de  interação,  havendo  uma 
atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. 
Ela  permite  a  captação  imediata  e  corrente  da  informação  desejada, 
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praticamente  com qualquer  tipo de informante  e  sobre  os  mais  variados 
tópicos (LUDKE; ANDRÉ, 1988, p. 26).

No  caso  específico  da  escolha  da  entrevista,  houve  a  possibilidade  dos  sujeitos 

expressarem através dos relatos de memória os seus pensamentos e reflexões sobre o tema 

apresentado,  o  que  propiciou  uma  análise  quantitativa  e  especificamente  qualitativa  do 

discurso.  A  entrevista  enquanto  instrumento  de  pesquisa  passou  a  ser  uma  forma  de 

reconstruirmos uma história por meio de narrações orais, construindo objetos relatados sob os 

mais  diversos  pontos  de  vista.  É  importante  salientar  que  esses  objetos  se  tornaram 

representativos de um contexto, de um momento específico da nossa história e que apoiados 

nos depoimentos buscamos as versões dos fatos, a partir dos sentimentos, das emoções e dos 

significados que carregavam.

No  roteiro  da  entrevista  (Anexo  I)  planejamos  as  questões  de  modo  a  permitir 

primeiramente uma identificação de dados atuais referentes aos sujeitos, como: sexo, idade, 

grau  de instrução,  profissão  e  situação ocupacional.  Além disso,  dados  sobre  os  anos  de 

ingresso e de saída do Ginásio Pernambucano. As questões que constituíram a segunda etapa 

da entrevista buscavam nos entrevistados apreender através de seus relatos de memória as 

impressões, expectativas e representações sobre a educação e o que o acesso a esta instituição 

lhes proporcionou. 

Após  a  conclusão  do  roteiro  de  entrevista,  iniciamos  o  processo  de  busca  pelos 

possíveis sujeitos. Começamos as buscas no arquivo do colégio, nas fichas onde constavam as 

informações com os nomes dos alunos e alunas que iniciaram seus estudos no antigo Ginásio11 

e que concluíram o antigo segundo grau12 até o ano de 1989 e seus prováveis endereços. 

Porém,  esse  método  de  busca  não  obteve  muito  sucesso,  uma vez  que  não conseguimos 

encontrar todos os endereços pesquisados. Afinal, já havia se passado quase trinta anos. Logo, 

adotamos outra forma para encontrarmos esses egressos (as),  através das comunidades de 

relacionamentos, as chamadas redes sociais da internet13. Procuramos então as comunidades 
11 Considerando  o  currículo  baseado  em  anos,  atualmente  corresponde  ao  6º  ano  do  ensino 
fundamental II.

12 Atual ensino médio.

13 O Orkut é o site de relacionamentos mais conhecido e que mais cresceu nos últimos anos. Com a intenção 
de que seus usuários mantenham contato com seus amigos e tenha uma vida social ativa, o Orkut disponibiliza 
uma série de recursos interessantes para quem quer encontrar os amigos ou até mesmo procurar a sua cara-
metade. Ao  se  cadastrar  no  Orkut  você  preenche  um  questionário dividido  em  três  categorias: social, 
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do Ginásio Pernambucano e visitamos as páginas de cada integrante dessas comunidades, 

observando a faixa etária de cada um e se esta estava condizente com o período por nós 

adotado. Em cada página de relacionamento visitada, explicávamos a natureza da pesquisa e 

enviávamos um convite para que o egresso ou egressa pudesse entrar em contato. Esta fase foi 

um período crucial para a pesquisa, pois precisávamos aguardar pacientemente o retorno, ou 

não, do nosso convite. 

Após o retorno dos convites, agendamos o dia, o horário e o local mais adequado para 

a realização das entrevistas, que em sua maioria ocorreram nas residências dos entrevistados 

(as). Para realizar cada entrevista tomei o cuidado de mais uma vez explicar a natureza da 

pesquisa, assim como os objetivos das questões que poderiam ser modificadas e ampliadas de 

acordo com o desenvolvimento da entrevista.

Como  já  afirmamos  anteriormente,  a  maior  parte  das  entrevistas  ocorreram  nas 

residências  dos  entrevistados  (as),  algumas  em  locais  públicos  com  grande  número  de 

pessoas,  como  por  exemplo  bibliotecas,  isso  porque,  em  alguns  casos,  os  entrevistados 

desconfiavam das reais intenções da pesquisa. Noutras, precisamos nos deslocar para outros 

estados  do  país,  pois  alguns  dos  depoentes  não  residiam  mais  em  Pernambuco.  Outros 

preferiram vir até a minha residência, pois coincidentemente estavam realizando atividades 

nas proximidades.  

Para gravar  as entrevistas  que duraram em média sessenta minutos,  utilizamos um 

profissional e pessoal. A partir deste questionário você pode montar o seu perfil (profile), que poderá ser visto 
por qualquer usuário (desde que você dê as permissões necessárias no painel de gerenciamento do site). Você 
poderá colocar uma foto principal (avatar) que aparecerá ao enviar uma mensagem para outros usuários ou 
qualquer outra ação que envolva seu perfil. Também é possível incluir fotos, vídeos e feeds ao seu perfil. Além 
destes  recursos  existem outros  que só  são  executados  por outras  pessoas  no  seu  perfil,  como escrever  um 
depoimento, enviar uma  cantada, enviar mensagem particular, ignorá-lo ou até mesmo denunciá-lo ao Orkut 
para que seu perfil  seja  investigado. Quando se adiciona novos amigos é possível  organizá-los em grupos, 
classificá-los como “legal”, “confiável” e “sexy” numa escala de 1 a 3 para cada amigo e até virar “fã” de algum 
deles. Pode-se também definir o nível de amizade em: “não conheço”, “conhecido”, “amigo”, “bom amigo” e  
“melhor amigo”. Na guia amigos também se pode enviar convites para seus amigos que ainda não tenham um 
perfil no orkut, individualmente ou em massa, mandando a mesma mensagem para vários e-mails e ainda baixar 
todos  os  seus  contados  em arquivo CVS. Um dos recursos  principais  do  Orkut  é  a  criação  e  participação 
em comunidades. Comunidade no Orkut poderia ser definido como um espaço reservado para pessoas que se 
identifiquem com o título e propósito da comunidade. Em cada comunidade é possível adicionar eventos com 
data de acontecimento e informações, adicionar tópicos no fórum onde outros usuários poderão inserir posts 
neles,  adicionar  enquetes  com  gráficos  de  votação  e  também  se  pode  enviar  mensagens  para  todos  os 
participantes da comunidade. O Orkut está em constante atualização então é comum sempre que entrar ver um 
recurso novo, aumentando ainda mais as chances de quem quer encontrar uma pessoa legal ou só encontrar os 
amigos. Disponível em: www.infoescola.com 
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gravador mp3, pois consideramos ser este um recurso prático para o trabalho realizado a partir 

de depoimentos orais. Além de ser fundamental o ato de gravar e registrar todos os detalhes da 

fala dos depoentes.  É importante ressaltar  que todas as entrevistas foram gravadas com a 

autorização dos entrevistados (as), através de uma carta (anexo II) de autorização na qual 

solicitamos a divulgação de tudo o que foi relatado. 

Salientamos  ainda  a  alegria  que  os  entrevistados  apresentavam para  falar  sobre  o 

Ginásio Pernambucano e que mesmo após o final da entrevista todos e todas manifestaram 

uma predisposição para um segundo contato caso fosse necessário. Isso nos permitiu uma 

maior  liberdade  e  tranquilidade  para  ouvir  e  intervir  quando  necessário  nos  momentos 

considerados mais relevantes para a pesquisa. Outro fato de grande relevância nesse contexto 

foi que a cada entrevista realizada tínhamos a possibilidade de encontrar outros egressos e 

egressas, pois a maioria dos entrevistados (as) mantêm contato com os colegas.  

Devemos  destacar  que  as  gravações  nos  permitiram  apreender  todo  o  discurso 

apresentado, pois ao transcrever tivemos a preocupação de registrar as palavras e expressões 

da forma como foram utilizadas pelos entrevistados com todos os seus silêncios, pausas e 

entonações, conservando até mesmo os erros de português.

O quantitativo de sujeitos entrevistados foi definido principalmente de acordo com o 

tempo e com a disponibilidade de condições  para a realização da pesquisa.  Dessa forma, 

procuramos dentro do prazo estabelecido pelo cronograma da pesquisa entrevistar o maior 

número possível  de sujeitos, desconsiderando questões de gênero e até mesmo geográficas. 

Outro indicador que serviu para nos orientar quanto ao quantitativo de entrevistados (as) foi o 

critério  da  saturação.  De  acordo  com Bertaux14 (1980),  o  critério  da  saturação  pode  ser 

utilizado quando após um determinado número de entrevistas o pesquisador tiver a impressão 

de que não há mais nada de novo a descobrir no que se refere ao objeto de estudo e de que 

todas as análises foram concluídas15. 

Contudo, faz-se necessário salientarmos as dificuldades encontradas ao longo dessa 

trajetória,  estas  provenientes  de  qualquer  trabalho  científico,  principalmente  pelo  fato  de 

14 Daniel Bertaux, sociólogo que introduziu na França, nos anos 70, os trabalhos da Escola de Chicago e tem 
uma vasta publicação do método até os dias de hoje.  Por Escola de Chicago costuma-se designar um conjunto de 
trabalhos de pesquisa sociológica realizado, entre 1915 e 1940, por professores e estudantes da Universidade de 
Chicago.

15  Sobre esse assunto ver Bertaux 1980.
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termos  trabalhado  com  fontes  orais,  as  quais  não  dependiam  exclusivamente  da  nossa 

disposição para ter acesso às informações, mas também da disponibilidade e do interesse de 

outras pessoas em participar da pesquisa.

1.5 O trabalho com a História Oral e a memória enquanto documento histórico

A história Oral enquanto instrumento de pesquisa foi por nós utilizada através dos 

depoimentos orais enquanto um documento histórico, no qual vislumbramos a possibilidade 

de trabalhar a memória dos sujeitos como uma ação e, por meio das lembranças, traçando uma 

memória coletiva,  a partir de individualidades, capaz de representar e traduzir um contexto e 

uma época da história da educação em Pernambuco. 

O uso da história oral como um método de se obter informações sobre a história de um 

período da educação pública estadual de uma instituição de ensino foi uma forma por nós 

adotada  para  atender  aos  propósitos  deste  trabalho.  Isso  porque  a  história  oral  apresenta 

importantes reflexões teóricas e metodológicas imprescindíveis para a pesquisa. Tais relações 

circulam no  campo da  história  e  da  memória,  assim como nas  trajetórias  de  vidas  e  na 

construção de biografias e autobiografias16. 

 Durante os anos 70 e especialmente na década de 80 do século passado, houve um 

aumento  expressivo  nos  diferentes  campos  de  pesquisa  histórica.  Nesse  período,  Ferreira 

afirma que

[...]  incorporou-se  o  estudo  de  temas  contemporâneos,  revalorizou-se  a 
análise qualitativa, resgatou-se a importância das experiências individuais, 
ou seja, deslocou-se o interesse das estruturas para as redes dos sistemas de 
posições para as situações vividas, das normas coletivas para as situações 
singulares. (FERREIRA, 1994, p. 06). 

Essas novas transformações foram decisivas no aprofundamento da pesquisa histórica, 

permitindo que novas interpretações fossem realizadas com a finalidade de se restabelecer 

relações  entre  o  passado e  o  presente,  enquanto  aspectos  passíveis  de  outras  releituras  e 

16

 Sobre essa questão ver Amado e Ferreira (2001).
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interpretações.  Essa  mudança  na  forma  de  tratar  a  pesquisa  histórica  desencadeou  novos 

estudos  no  tocante  a  história  política  e  cultural  o  que  certamente  culminou  com  o 

aparecimento de novos objetos de estudo. Para Ferreira:

O resgate do político, como um domínio entre tantos outros da realidade, mas como o 

locus  privilegiado  de  articulação  do  todo  social  e  de  sua  representação,  trouxe  à  tona 

alternativas  importantes  para  a  revalorização  da  ação  dos  atores  e  de  suas  estratégias. 

Associada à renovação da história política, e não apenas determinada por ela, ocorreu uma 

revalorização do papel do sujeito na história. Dentro dessa nova postura, foram atribuídos 

novos significados aos depoimentos, relatos pessoais e biografias e, muitos dos seus defeitos 

foram relativizados. Em defesa da abordagem biográfica, argumentou-se que o relato pessoal 

podia  assegurar  a  transmissão  de  uma  experiência  coletiva,  constituindo-se  em  uma 

representação que espelharia uma visão de mundo. “[...] Essas transformações ocorridas no 

campo da história, em geral, e na história do século XX, em particular, geraram uma nova 

discussão  sobre  o papel  das  fontes  históricas,  permitindo que  a  história  oral  ocupe novo 

espaço nos debates historiográficos atuais”. (FERREIRA, 1994, p. 07). 

A relação entre relatos históricos e discursos de memória pode ser explicada a partir 

dos seus objetivos:

A história  busca  produzir  um conhecimento  racional,  uma  análise  crítica 
através de uma exposição lógica dos acontecimentos e vidas do passado. A 
memória é também uma construção do passado, mas pautada em emoções e 
vivências; ela é flexível, e os eventos são lembrados à luz da experiência  
subsequente e das necessidades do presente. (FERREIRA, 1994, p. 08). 

A exposição  dos  objetivos,  tanto  dos  relatos  históricos  quanto  dos  discursos  da 

memória, é por nós enfatizada para reafirmar que o uso dessas fontes possibilita a construção 

de  identidades  sociais  que  se  originam  a  partir  de  relações  passadas  e  que  no  presente 

apresentam visões permeadas de características que foram construídas ao longo do tempo. 

Segundo Ferreira (1994), essas transformações na forma de conceituar os relatos históricos e 

os discursos de memória permitiram “o reconhecimento das fontes orais, garantindo de uma 

forma ou de outra, maior legitimidade para a história oral.” (FERREIRA, 1994, p. 09).   

Segundo  alguns  estudiosos,  a  história  oral  envolve  discussões  e  divergências  que 
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questionam até mesmo seu status enquanto metodologia. Boa parte desses estudiosos acredita 

que  ela  deveria  ser  definida  apenas  como uma técnica.  Seguindo a posição  de  Amado e 

Ferreira (2001), a história oral pode ser estabelecida como uma metodologia por permitir a 

organização de procedimentos com entrevistas e consequentemente de suas transcrições. 

Ainda em conformidade com as autoras, devemos buscar na história oral um elo entre 

teoria e prática, pois “a história oral é capaz apenas de suscitar, jamais de solucionar questões; 

formular as perguntas, porém não pode oferecer as respostas.” (AMADO e FERREIRA, 2001, 

p. XVI). E ainda,

 

a  interdependência  entre  prática,  metodologia  e  teoria  produz  o 
conhecimento histórico;  mas é a teoria que oferece os meios para refletir 
sobre  esse  conhecimento,  embasando  e  orientando  o  trabalho  dos 
historiadores, aí incluídos os que trabalham com fontes orais. (AMADO e 
FERREIRA, 2001, p. XVII). 

Essa relação foi e  é  de grande relevância porque envolve os aspectos,  ou seja,  as 

recomendações  apontadas  pelos  manuais  de  história  oral  sobre  os  procedimentos  para  a 

realização das entrevistas. 

Dentro  de  uma perspectiva  de  conflitos  metodológicos  e  até  mesmo de  discussão 

quanto ao status da história oral, encontramos nos estudos de Amado e Ferreira (2001) uma 

definição do momento em que se procurava afirmar e justificar o uso dessa metodologia. Esse 

momento foi marcado por uma época em que novas pesquisas históricas que utilizavam as 

fontes orais, tornaram-se alvo de severas críticas. De acordo com as autoras,

A denominação “história oral” é ambígua, pois adjetiva a história e não as 
fontes – estas sim, orais.  A designação foi criada numa época em que as  
incipientes pesquisas históricas com fontes orais eram alvo de críticas ácidas 
do mundo acadêmico,  que se  recusava  a  considerá-las  objetos  dignos de 
atenção e, principalmente, a conceder-lhes status institucional.  No embate 
que se seguiu, pela denominação e aceitação do novo campo de estudos, o 
adjetivo “oral”,  colocado ao substantivo “história”, foi  sendo divulgado e 
reforçado  pelos  próprios  praticantes  da  nova  metodologia,  desejosos  de 
realçar-lhe a singularidade, diferenciando-a das outras metodologias em uso, 
ao  mesmo tempo em que  lhe  afirmava  o  caráter  histórico. (AMADO e 
FERREIRA, 2001, p. XII).
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Diante  disso,  cabe  a  nós  concordar  com  o  fato  de  que  a  história  oral  enquanto 

procedimento técnico deu início a novas técnicas de pesquisas e que necessita de um campo 

teórico para assegurar-lhe conceitos e características.

As pesquisas que utilizam as fontes orais se sustentam a partir de determinados pontos 

de vista sejam eles individuais ou coletivos, traduzidos nas entrevistas e transformados em 

fontes  carregadas  de  valores  informativos  e  na  maioria  das  vezes  simbólicos.  (Amado  e 

Ferreira,  2001).  Esses  valores  são trazidos  em muitos  estudos através  da  reconstrução da 

memória e é nesta relação que estabelecemos as ligações com a história. 

Essa questão nos remete a uma linha de pensamento apresentada anteriormente, a qual 

é discutida no campo da história do século passado e que “operou-se pela via da história das 

representações, do imaginário social e dos usos políticos do passado pelo presente através do 

debate sobre as relações entre história e memória.” (FERREIRA, 1994, p. 08).

Na  memória,  trabalhamos  com  as  lembranças  de  um  determinado  tempo,  não 

queremos com isso afirmar a construção de um trabalho com o retorno do passado, mas com a 

expressão de depoimentos dados por pessoas que viveram uma época, contextualizada agora 

através de fontes orais. Com isso, pretendemos saber o que revelam as memórias daqueles que 

viveram os anos 80 do Ginásio Pernambucano e que isso possa nos conduzir a uma forma de 

compreender o que representam tais mentalidades. Pois, como afirma Montenegro, “[...]  a 

memória  possibilita  resgatar  as  marcas  de  como  foram vividos,  sentidos,  compreendidos 

determinados momentos, determinados acontecimentos”. (MONTENEGRO 1992, p. 56). 

Buscamos  pautar  esta  compreensão  em uma  das  abordagens  da  história  oral  que 

prioriza “os estudos das representações e atribui um papel central às relações entre memória e 

história, buscando realizar uma discussão mais refinada dos usos do passado.” (FERREIRA, 

1994, p. 10). 

Compreendemos que a História Oral enquanto metodologia de pesquisa está atrelada 

ao  fato  do  conhecimento,  da  compreensão  e  principalmente  do  aprofundamento  sobre 

determinados processos históricos. 

Para Borelli,

[...]  evidenciar  o  passado  no  presente  imediato  das  pessoas,  através  dos 
depoimentos  orais,  constitui  essa  possibilidade  de  reconstrução  e 
compreensão da história humana. Neste sentido, a memória, a experiência e 
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o  tempo  são  fundamentais  para  essa  recuperação  do  vivido  conforme 
concebido por  quem viveu.  Memória  no sentido  de  fonte  do  passado no 
presente,  como  busca  daquele  tempo  no  agora,  transcendendo  a  mera 
cronologia, mas como nas palavras de Walter  Benjamim, ‘como musa da 
narratividade, que se constrói na experiência de vida’, possibilitando assim, 
revisitar o passado no presente, restabelecer uma ligação com o passado, e 
que este possa ser salvo naquilo que tem de fundamental. O movimento de 
mergulhar em busca da experiência perdida, de saltar para trás em direção ao 
passado,  poderá permitir  a  erupção de algo novo. (BORELLI, 1992, p. 
81).

A História Oral vem assumindo um local de destaque no que se refere à reconstrução 

de  determinados  aspectos  da  história  de  vida  dos  indivíduos.  Ela  permite  ressignificar 

existências que por muitas vezes apresentam-se permeadas por valores, ideais e pelas relações 

sociais.  Esses aspectos corroboram com Teixeira e Praxedes ao afirmarem que ela

[...] está centrada nos sujeitos, nos indivíduos, em suas narrativas do vivido, 
da experiência e da história. Ela busca suas reminiscências, suas lembranças 
e  também  seus  esquecimentos.  E  neles,  as  interpretações,  os  sentidos 
atribuídos, os conhecimentos gerados. Por este motivo, a memória se torna 
uma de suas vigas mestras. Deste modo além de chegar ao que está ausente, 
não raro, deliberadamente esquecido nas fontes oficiais, nos conhecimentos 
hegemônicos, ela desce ao porão. Vai ao subsolo em busca do não dito e das 
interdições,  ultrapassando  o  discurso  instituído,  os  textos  oficiais,  os 
conhecimentos  dito  científicos.  Ela  reúne,  reconhece  e  legitima  como 
conhecimento,  interpretações  e  discursos  outros,  de  outros  sujeitos  e 
lugares, à procura de sistemas de significação e de leituras diversos, plurais. 
(TEIXEIRA e PRAXEDES 2006, p.158). 
 

Ainda de acordo com as autoras, outro aspecto de grande relevância nas pesquisas que 

utilizam as lembranças e a reinterpretação dos acontecimentos e das experiências vividas é o 

encontro entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa. Para as autoras, trata-se de

[...]  uma  relação  intersubjetiva  entre  sujeitos  que  falam  e  ouvem,  que 
sentem, que pensam, unindo ciência e afeto, razão e emoção. Nesta relação 
cabe  ao  pesquisador  a  busca  da  informalidade,  da  espontaneidade  e  da 
confiança dos sujeitos que lhe emprestam suas vidas e histórias; pessoas que 
lhe  confiam suas  lembranças,  seus  sentimentos,  seus  pensamentos;  suas 
dificuldades,  seus  sonhos  e  quimeras.  Trata-se  de  um  encontro  entre 
sujeitos,  com  diferentes  registros  culturais  e  temporais,  que  exige  do 
pesquisador um permanente “exercício da alteridade”, de inflexão, e uma 
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fina  escuta,  que permita  um diálogo sensível  e  fecundo. (TEIXEIRA e 
PRAXEDES 2006, p. 159).

A partir dessa prática, o sujeito ressignifica o que viveu, viu e protagonizou, durante 

uma etapa de sua vida. Com isso, eles se tornam sujeitos de suas próprias histórias. Pois,

[...]  ao  buscar  a  vida  e  a  história,  e  ao  falar  dos  enredos  da  vida,  que 
emergem nas palavras, nos gestos, nos silêncios, nas expressões corporais, 
nos tons da face e outras expressões presentes na entrevista, os sujeitos vão 
se vendo, revendo e se reconhecendo. (TEIXEIRA e PRAXEDES 2006, 
p. 163).

Outra questão de grande relevância que dialoga diretamente com o pensamento de 

Teixeira e Praxedes para o uso da história oral enquanto metodologia está na preparação de 

todo  o  processo  de  entrevista,  o  que  Montenegro  (1992)  denomina  “observações 

preliminares”. Para o autor, essa etapa da pesquisa deve seguir determinados critérios, que 

são: “por que, para que e para quem” o entrevistado (a) está registrando suas memórias. De 

acordo com o autor esses esclarecimentos são fundamentais para a realização do trabalho. 

Para Montenegro (1992),  cada entrevista  assume uma característica própria,  revela 

algo que se constitui independentemente de expectativas teórico-metodológicas. Para ele,

O caráter singular de toda memória (mesmo coletiva) e a forma como esta 
sempre se reconstrói a partir do olhar do presente fazem cada entrevista ter 
um significado muito próprio. Dessa maneira, cabe ao pesquisador procurar 
conhecer ao máximo a história em que a memória em tela foi construída.  
Sobretudo  porque  terá  muito  mais  condições  de  compreender  a  fala  do 
entrevistado,  assim  como  de  intervir  nos  momentos  que  considerar 
necessários.  Nesse  sentido,  as  perguntas  devem  sempre  ter  um  caráter 
descritivo e evitar qualquer indução ou juízo de valor.  (MONTENEGRO, 
1992, p. 150).

Esta questão do caráter singular da memória e especificamente da memória coletiva 

como nos apresenta Montenegro (1992) requer algumas considerações acerca do conceito de 

memória  e  da  memória  coletiva,  nos  estudos  de  Le  Goff  (2003)  encontramos  alguns 

fundamentos que nos permitem aqui discutir tais conceitos. De acordo com eles, o conceito de 

memória  não  é  algo  estático,  modifica-se  e  adquire  funções  sociais  nas  mais  variadas 

sociedades. Desde as sociedades mais antigas a memória sempre esteve presente, ora como 
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um fenômeno  para  explicar  os  acontecimentos  naturais,  ora  para  lembrar  e  preservar  as 

lembranças. 

Ao tratar do desenvolvimento da memória, Le Goff apresenta aspectos que vão desde 

a oralidade até o aparecimento da escrita. Sobre isto ele afirma que

Nas sociedades sem escrita, a memória coletiva parece ordenar-se em torno 
de três grandes interesses: a idade coletiva do grupo, que se funda em certos 
mitos,  mas  precisamente  nos  mitos  de  origem;  o  prestígio  das  famílias 
dominantes,  que se  exprime pelas  genealogias;  e o  saber  técnico,  que se 
transmite por fórmulas práticas fortemente ligadas à magia religiosa.  (LE 
GOFF, 2003, p. 427). 

O  advento  da  escrita  acarretou  grandes  transformações  no  desenvolvimento  da 

memória coletiva, permitindo a esta desenvolver duas formas de memórias, descritas por Le 

Goff da seguinte forma

A primeira  é  a  comemoração,  a  celebração  através  de  um  monumento 
comemorativo  de  um  acontecimento  memorável,  [...]  A outra  forma  de 
memória ligada à escrita é o documento escrito num suporte especialmente 
destinado à escrita (depois de tentativas sobre o osso, estofo, pele, como na 
Rússia  antiga;  folhas  de  palmeira,  como na  Índia;  carapaça  de  tartaruga, 
como  na  China;  e  finalmente  papiro,  pergaminho  e  papel). (LE GOFF, 
2003, p. 427-428). 

Com estas afirmações queremos apenas destacar a importância da memória desde as 

civilizações mais antigas até os dias atuais, lembrando que não é nosso objetivo descrever e 

aprofundar como cada sociedade a tratava. Dessa forma, retornaremos à questão da memória 

coletiva e do valor que esta assume de acordo com o desenvolvimento das sociedades. Sobre 

esse valor, Le Goff diz que

A evolução das  sociedades,  na  segunda metade do século XX,  elucida a 
importância do papel que a memória coletiva desempenha. Exorbitando a 
história como ciência e como culto público, ao mesmo tempo a montante, 
enquanto  reservatório  (móvel)  da  história,  rico  em  arquivos  e  em 
documentos/monumentos, e aval, eco sonoro (e vivo) do trabalho histórico, a 
memória  coletiva  faz  parte  das  grandes  questões  das  sociedades 
desenvolvidas  e  das  sociedades  em vias  de desenvolvimento,  das  classes 
dominantes e das classes dominadas, lutando, todas, pelo poder ou pela vida, 
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pela sobrevivência e pela formação. (LE GOFF, 2003, p. 469). 

Ainda de acordo com Le Goff, 

[...]  a  memória  coletiva  é  não  somente  uma  conquista,  é  também  um 
instrumento e um objeto de poder. São as sociedades cuja memória social é,  
sobretudo, oral, ou que estão em vias de constituir uma memória coletiva 
escrita, aquelas que melhor permite compreender esta luta pela dominação 
da recordação e da tradição,  esta  manifestação da memória. (LE GOFF, 
2003, p. 470). 

Poderíamos de acordo com essas ideias afirmar que a memória pode ser traduzida 

como uma construção  realizada  no  presente  a  partir  de  acontecimentos  do  passado.  Sem 

deixarmos de atentar para o fato de que a memória representa lembranças que correspondem a 

um determinado contexto; a uma determinada sociedade. Dessa forma, a memória coletiva 

assume grande relevância no tocante à partilha de sentimentos e emoções vividos por um ou 

mais indivíduos, ou seja, nessa memória coletiva as lembranças não representam apenas um 

momento,  mas  um  momento  histórico  muitas  vezes  permeado  de  significados  e  de 

simbolismos.  Assim,  a  memória  é  entendida  como  “uma  forma  de  ação,  uma  ação 

representativa, parte da atividade autorepresentativa que uma sociedade, grupo ou indivíduo 

produzem de si,  para assumirem e defenderem sua identidade e para orientarem sua ação 

individual ou coletiva.” (GUARINELLO, 1993, p. 188). 

Sabemos  também  que  os  depoimentos  apresentados  pelos  depoentes  são 

transformados  em  fontes  de  pesquisa.  Todavia,  devemos  atentar  para  o  fato  de  que  ao 

trabalharmos com as fontes orais transitamos por um caminho perigoso, no qual precisamos 

estar cientes das limitações que o trabalho pode demonstrar. Amado e Ferreira afirmam que é 

preciso “mostrar sua riqueza e suas dificuldades, seus desafios e seus resultados”. (AMADO e 

FERREIRA, p.  XI, 2001).   Alguns fatores,  principalmente no momento da realização das 

entrevistas, podem interferir nos resultados. 

Essas dificuldades puderam ser constatadas em alguns momentos quando chegávamos 

para iniciar as entrevistas e outros membros da família, por exemplo, queriam presenciar a 

ação. O que, por sua vez, intimidou os entrevistados e talvez os tenham limitado a falar mais 

do que gostariam.  

Portanto, produzimos através das memórias relatadas, utilizando os depoimentos orais, 
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as nossas fontes de pesquisas, destacando que não foi nosso objetivo julgar os depoimentos 

atribuindo-lhes determinados juízos de valor, mas neles analisar a problemática anunciada, 

procurando responder aos objetivos desta pesquisa.  
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CAPÍTULO II 

A  UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ENSINO E A 

EDUCAÇÃO PARA AS MASSAS
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"A  educação,  no  sentido  em  que  a  entendo,  pode  ser  definida  como  a  
formação,  por  meio  da  instrução,  de  certos  hábitos  mentais  e  de  certa  
perspectiva em relação à vida e ao mundo. Resta indagar de nós mesmos,  
que  hábitos  mentais  e  que  gênero  de  perspectiva  pode-se  esperar  como  
resultado da instrução? Um vez respondida essa questão, podemos tentar  
decidir com o que a ciência pode contribuir para a formação dos hábitos e  
da perspectiva que desejamos." (Bertrand Russell)

Iniciamos este capítulo que irá abordar o processo de educação para as massas a partir 

do que Fernández Enguita (1989) classifica como a “gênese da escola de massas,”ou seja, da 

origem da escola e de como surgiu a necessidade da educação escolar.  Dessa forma, faremos 

uma breve introdução sobre o que compreendemos por escola de massas.

Nas sociedades antigas a família representava a instituição responsável pelas relações 

sociais e de trabalho e a escola era uma instituição responsável apenas por outras instâncias da 

vida social. Fernández Enguita conta que nesse período17

para o camponês autossuficiente, a escola não podia oferecer outra coisa que 
doutrinamento  religioso  e,  em  seu  caso,  político.  As  diretrizes  e  os 
conhecimentos  necessários  para  seu  trabalho  podiam  ser  adquiridos  no 
próprio local de trabalho; e, de qualquer forma, a escola não os oferecia.  
(FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 105).

Essa  forma de conceber a escola, ou melhor, de conceber a não “necessidade” de 

educação escolar predominou por muito tempo nas sociedades antigas e, apenas diante da 

necessidade  de  uma  educação  para  o  povo18,  começou-se  a  pensar  em  outras  fomas  de 

educação,  que  naquela  época  foram duramente  criticadas,  mesmo servindo apenas  para  a 

aprendizagem de trabalhos manuais e de conhecimentos morais e religiosos.  

Seguindo a lógica desse pensamento, a educação escolar  passou a ser vista como algo 

ameaçador da ordem social instaurada e, de acordo com  Fernández Enguita (1989), no século 

XIX muitos dos projetos e ideias a respeito de uma instrução literária foram rejeitados.

Os motivos pelos quais temia-se a construção de uma sociedade escolarizada eram 

muitos,  desde  a  crença  de  que  não  era  preciso  ensinar  a  ler  e  a  escrever  a  pessoas  que 

17 Fazemos referência aqui ao que Fernández Enguita (1989) denomina como Roma Arcaica.
18 Termo utilizado pela burguesia durante a idade média, nesse tipo de educação predominava a vontade de 

diminuir o poder da igreja e impor uma nova ordem. (Fernández Enguita, 1989).  
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exerciam trabalhos manuais e que para o bem de toda sociedade não se deveria exigir do povo 

os  conhecimentos  que  estivessem  além  de  suas  ocupações,  incluindo  o  receio  de  que 

pudessem se tornar críticas e capazes de questionar suas condições sociais.

Apesar  das  duras  críticas  aos  projetos  de  expansão da  educação  escolar,  existia  a 

seguinte crença: que por meio desta poderia se estabelecer um papel socializador voltado para 

os  ideais  de  liberdade  e  progresso.  Nesse  sentido,  buscava-se  o  que  Fernández  Enguita 

denominou de “via intermediária”19, em outras palavras, uma nova forma de ministrar essa 

educação. De acordo com este autor essa via

[…] era a única que podia suscitar o consenso das forças bem-pensantes: 
educá-los, mas não demasiadamente. O bastante para aprenderem a respeitar 
a ordem social, mas não tanto que pudessem questioná-la. O suficiente para 
que conhecessem a justificação de seu lugar nesta vida, mas não a ponto de 
despertar  neles expectativas que lhes fizessem desejar o que não estavam 
chamados a desfrutar. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 112).

Nesses argumentos de em que medida a educação deveria ser ministrada, a  igreja 

obteve  um  papel  fundamental,  pois  coube  a  ela  disseminar  doutrinas  e  conhecimentos 

voltados para a construção de um conformismo da sociedade no tocante a suas condições 

sociais. Sobre esta questão, Silver (1983), citado por Fernández Enguita (1989), retrata que 

algumas opiniões emitidas por patrões no século XIX foram fundamentais para a construção 

dessas doutrinas. Estes diziam o seguinte: “Somos de opinião que é mais adequado para o 

bem-estar  de  nosso  povo  esforçar-se  em  fazer  deles  cristãos  ilustrados  que  sábios  no 

conhecimento  mundano;  não  queremos  estadistas  em nossas  fábricas,  mas  indivíduos  de 

ordem”. (SILVER, apud FERNÁNDEZ ENGUITA,1989, p. 113). E ainda que

 A fé, a piedade, a humildade, a resignação ou as promessas de que o reino 
do  céus  passaria  a  ser  dos  pobres  e  que  os  últimos  seriam os  primeiros 
podiam  ser  suficientes  para  obter  a  submissão  passiva  do  trabalhador, 
especialmente  do  camponês  fragmentado,  ignorante  e  apegado 
incondicionalmente  às  normas  da  propriedade,  mas  não  para  conseguir  a 
submissão  ativa  que  o  trabalho  industrial  exige  do  operário  assalariado. 
(FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 114).

19 A via intermediária era uma forma de estabelecer em que medida a educação seria ministrada ao povo.
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Nesse  sentido, observamos que mesmo com todos os esforços envidados para que a 

educação religiosa moldasse o trabalhador dentro dos limites estabelecidos pelos patrões, esta 

não  conseguiria  mais  manter  nos  operários  as  mesmas  reflexões  quanto  aos  desejos  de 

mudanças nas relações de produção. Dessa forma, seria necessário agora forjar um modelo de 

trabalhador que atendesse as expectativas da nova ordem capitalista e industrial fundamentada 

em um novo processo de trabalho.

Nesse  contexto,  a  escola20 passou  a  representar  um  elemento  capaz  de  formar  e 

disciplinar esse novo modelo de trabalhador que se pretendia. Com isso,

O  acento  deslocou-se  então  da  educação  religiosa  e,  em  geral,  do 
doutrinamento ideológico, para a disciplina material, para a organização da 
experiência escolar de forma que gerasse nos jovens os hábitos, as formas de 
comportamento, as disposições e os traços de caráter mais adequados para a 
indústria. (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989, p. 114).

Com  essa  iniciativa,  a  educação  escolar  prosseguia  com  o  objetivo  maior  de 

disciplinar  seus  alunos  por  meio  da  disciplina  e  da  ordem  que  reinava  dentro  desses 

estabelecimentos.  Segundo  Fernández  Enguita  (1989),  tal  processo  de  doutrinação 

assemelhava-se aos “quartéis e conventos beneditinos” onde tudo era ministrado de acordo 

com os  padrões  de  pontualidade,  exigindo-se  dos  alunos  até  a  forma  como deveriam se 

movimentar  dentro  da  instituição  escolar,  seguindo  rigorosamente  todas  as  regras  e  os 

horários estabelecidos. Em um trecho do  “journal pour l'instruction élémentaire Foucault, 

(1971)  citado  por  Fernández  Enguita  apresentava  a  sistemática   desses  movimentos  no 

interior das escolas

“Entrem  em  seus  bancos.  À  palavra  “entrem”,  as  crianças  põem 
ruidosamente a mão sobre a mesa e ao mesmo tempo passam a perna por 
cima do banco; às palavras “em seus bancos”, passam  a outra e sentam-se 
frente a suas lousas (…). Peguem as lousas. À palavra “peguem”, as crianças 
levam a mão direita à cordinha que serve para pendurar a lousa ao prego que 

20 Devemos ressaltar que nessa escola e o ensino nela ministrado era denominado ensino mútuo, que tinha na  
ordem e na disciplina seus maiores objetivos. De acordo com Bastos (1999) o ensino mútuo ilustrava as 
ideias e práticas pedagógicas predominantes no século XIX. Esse método consistia na implantação de um 
método pedagógico baseado na agilidade do ensino, na manutenção da disciplina e com um baixo custo de 
investimentos.  Outra  característica  dessa  metodologia  de  ensino  era  o  quantitativo  de  professores, 
significativamente baixo e principalmente da existência de alunos-mestres.
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está diante delas, e com a esquerda, pegam a lousa pela parte do meio; à  
palavra  “lousas”,  as  crianças  soltam-nas  e  põem-nas  sobre  a  mesa. 
(FOUCAULT, Apud FERNÁNDEZ ENGUITA,1989, p. 171).

            Essa obsessão pela ordem e pela disciplina dentro das escolas não diminuiu o interesse 

por um projeto de escolarização universal, tornando assim a escola um instrumento de luta e 

de reivindicação pela classe operária. Ao tratar desse projeto e especificamente do processo de 

instrução para o de escolarização, Fernández Enguita (1989) questiona  em que medida a 

escola se transformou numa “conquista operária e popular que as classes dominantes teriam 

tentado  depois  e  ainda  tentariam  adulterar  com  mais  ou  menos  êxito”.  (FERNÁNDEZ 

ENGUITA, 1989, p. 119). Contudo, a luta do movimento operário pela expansão do acesso e 

da construção de novas escolas prosseguia, uma vez que esta passou a ser concebida pelos 

trabalhadores enquanto um instrumento de conquista por melhores condições sociais.

A história da escola mostra que desde o início das tentativas educacionais ministradas 

na Grécia até os nossos dias houve uma série de mudanças nas formas de se conceber a 

educação. Nas palavras de Fernández Enguita, a formação dos estados nacionais com o apoio 

de  grandes  forças  políticas   foi  um dos  fatores  que desempenhou um papel  relevante  na 

expansão do ensino:

Os novos estados nacionais reuniram dentro de algumas fronteiras únicas, 
sob um poder e algumas leis comuns e através de uma só língua, povos que 
pouco antes não cessavam de guerrear entre si, com costumes, leis e línguas 
diferentes e bastante alheios à ideia da unificação nacional. A tarefa era ideal  
para  a  escola  e  a  ela  foi  atribuída  em  primeiro  lugar.  (FERNÁNDEZ 
ENGUITA, 1989, p.130).

Além  da  formação  dos  estados  nacionais,  outro  fator  que  contribuiu  de  forma 

significativa para a expansão do ensino foi a demanda por conhecimentos e novas habilidades 

de trabalho, exigência da sociedade industrializada,  como também proveniente do sistema 

capitalista. Portanto, é nesse contexto que veremos crescer e se desenvolver as definições e as 

expectativas sobre a instrução escolar .

Ao definir a escola e a sua criação, Petitat (1994) diz que esta foi uma invenção do 

século XVI.  Para este autor,  a escola não passava de “uma criação de indivíduos que vivem 
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em sociedade, mas esta criação não é mais que uma resposta a certas necessidades, a certas 

condições  que  favorecem  esta  invenção”.  (PETITAT,  1994,  p.  198).  Atreladas  a  essas 

necessidades sociais  cria-se na sociedade um imaginário quanto os poderes da instituição 

escolar em transformar para melhor a vida de pessoas e de sociedades.

Nesse  contexto,  a  escola  passou  a  representar  e  ser  reconhecida  enquanto  uma 

instituição  capaz  de  resolver  os  problemas  sociais  e  os  projetos  destinados  a  sua 

expansão/universalização começaram a ganhar força. Dessa forma, coube ao estado garantir 

uma  “escola  universalizada,  pública,  gratuita  e  laica  […]  mantenedora  de  princípios  de 

identidade cultural e unidade política”. (BARROSO FILHO, 2009, p. 40).

Nesse período, a educação era privilégio das camadas mais elevadas da sociedade e a 

escola concebida enquanto

[...]  uma  instituição  que  legitimava  posições  de  direção  do  mundo 
político/cultural/econômico e parecia garantir àqueles que a frequentavam e 
conseguiam  cumprir  suas  etapas  posteriores,  distância  das  misérias  do 
trabalho  braçal.  Por  isso,  a  escola  povoava  o  imaginário  das  classes 
populares  enquanto  um  instrumento  de  ascensão  e  prestígio  social 
(BARROSO FILHO, 2000, p. 12).

Com  a  implementação  do  processo  de  universalização  dos  sistemas  públicos  de 

ensino,  as  aspirações  por  melhores  condições  de  vida  aumentam,  de  modo  que  longos 

discursos  sobre  os  valores  agregados  ao  processo  de  escolarização  como  uma  forma  de 

remediar ou mesmo de superar a pobreza foram substituídos por movimentos de luta pela 

expansão da oferta escolar.

Esse  contexto  de  promessas  e  de  propagação  sobre  as  funções  da  escolarização 

aumentavam as esperanças na possibilidade de superar as desigualdades sociais e econômicas 

que permeavam a sociedade.  Logo, via-se na expansão do ensino e consequentemente no 

processo  de  escolarização  um  caminho  para  as  camadas  mais  desfavorecidas  ascender 

socialmente.

2.1 A escola de massas no Brasil: quais os imaginários constituídos?

A história da escola de massas no Brasil seguiu os modelos e as as práticas adotadas 

43    



em países, especificamente, do continente europeu. O que difere desse contexto é o tempo, 

relativamente recente se comparado à história dos sistemas públicos de ensino nestes países.

Segundo Barroso Filho,

Embora o  Brasil  tenha  ingressado no século  XX convivendo – não  sem 
algum  incômodo  –  com  multidões  de  analfabetos  jovens  e  adultos,  as 
preocupações com a desescolarização da população podem ser registradas 
desde o século XIX, quando setores sociais privilegiados alinhados com um 
projeto de 'modernização' do país, com seu 'progresso', divulgavam as ideias 
liberais importadas da Europa que apostavam na escolarização generalizada 
como um meio de solucionar problemas econômicos e sociais. (BARROSO 
FILHO, 2009, p. 91).

Os primeiros registros sobre a importância da escola pública21 no tocante ao processo 

de escolarização da população brasileira datam de 1930, embora saibamos que  a existência 

de  instituições  públicas  de  ensino  em nosso  país  surgiram em meados  do  século  XIX22. 

Barroso Filho (2009) afirma que a partir de 1930

a crença nos poderes redentores da educação formal se difunde de maneira 
mas sistemática, principalmente pela ação militante de um grupo influente 
de intelectuais, signatários do 'manifesto dos Pioneiros da Educação Nova' 
de  1932  (Anísio  Teixeira,  Fernando  de  Azevedo,  Lourenço  Filho,  entre 
outros) (BARROSO FILHO, 2009, p. 93).

Essas  preocupações  com  o  processo  de  escolarização  da  população  brasileira, 

especificamente  com  a  instrução  elementar  das  camadas  populares  da  sociedade,  eram 

segundo  Xavier   (1994)  bastante  limitadas.  No  texto  da  Lei  de  15  outubro  de  1827 

21 De acordo com a História da Educação Brasileira o Manifesto dos Pioneiros embora datado em 1932 foi um 
dos primeiros documentos a se preocupar e discutir com seriedade o acesso e a obrigatoriedade da educação  
pública no país, organizado por Fernando de Azevedo e assinado por vinte e seis educadores ele tratava da 
preocupação em relação às oportunidades de educação escolar. Segundo Aranha (1996), o documento defendia a 
educação obrigatória,  pública,  gratuita e leiga como um dever do estado, a ser implantada em programa de  
âmbito nacional, objetivando uma reconstrução social pela reconstrução educacional, abrangendo os diferentes 
níveis de ensino, desde a educação infantil até a universidade.

22 De acordo com Xavier (1994),  em 1826 tivemos em nosso país a criação do Projeto Januário da Cunha 
Barbosa,  denominado  como  a  primeira  proposta  de  criação  de  escolas  primárias  no  país  apresentada  ao 
Parlamento Nacional. Esse projeto foi legalmente expresso na lei através do Decreto de 15 de outubro de 1827, 
que entre outras questões tratava da garantia de acesso à instrução primária para todos os cidadãos do império,  
cumprindo desta forma as normas da Constituição de 1824.  
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observamos os limites e possibilidades em que esse processo de escolarização deveria ocorrer:

Art. 6o Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de  
quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática, a gramática  
de língua nacional,  e  os  princípios  de moral  cristã  e  da doutrina da religião católica  e  
apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para as leituras  
a Constituição do Império e a História do Brasil.  (Lei de 15 de outubro de 1827).

Quanto às meninas o texto apresentava algumas restrições em relação ao que deveria ser 

ensinado, pois do artigo 6º deveria ser excluído as noções de geometria, as quais deveriam ser 

substituídas pelas prendas domésticas.   

Mesmo reforçada no decreto de 15 de outubro de 1827, a oferta de instrução primária e 

gratuita  para  as  camadas  populares  da  sociedade  brasileira  não  obteve  o  êxito  esperado. 

Xavier (1994) afirma que nesse período o estado do ensino elementar no Brasil era precário, 

pois  além da falta de estrutura das províncias para administrar os recursos materiais, faltavam 

também professores preparados para ministrar as aulas. Observa-se assim uma contradição da 

lei que, apesar de defender educação primária para todos, não estabelecia os recursos mínimos 

para garantir o acesso à escolarização da população. Com isso, o acesso a escola tornou-se 

cada vez mais difícil e inexistente, em alguns casos , ora por falta de escolas, ora por falta de 

professores23.

Com a consolidação do sistema capitalista24 em nosso país, discursos liberais passaram 

a pautar as políticas e os projetos do ensino brasileiro. De acordo com Xavier (2005),

como não poderia deixar de ser,  as características peculiares dessa ordem 
capitalista  geraram exigências educacionais particulares. No discurso, como 
nos  polos  hegemônicos,  a  escola  passa  a  ser  apontada  como  fonte  de 
progresso e de justiça social; como produtora de riqueza, através da produção 
científica e tecnológica e, como meio de ascensão social sustentada no mérito 
e na competência pessoal. E ainda que […] Na prática, a escola brasileira  
passa a ter a tarefa precípua de modernizar a educação da elite para prepará-
la mais eficientemente para o comando, numa sociedade mais complexa e 
contraditória. (XAVIER, 2005, p. 76). (grifo nosso).

23Diante  dessa  situação,  foram  criadas  as  escolas  normais  que  objetivavam  além  da  descentralização  da 
educação, preparar os docentes que ministravam as aulas na escolas de primeiras letras.
24Segundo Xavier (2005) dos anos 1930 até os anos de 1960 o modelo capitalista se desenvolve de forma sólida 
em nosso país,  ainda  conforme a  autora  nesse  período as  bases  ideológicas  educacionais  foram assentadas  
através de um movimento renovador.
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Portanto, nesta conjuntura liberal, a educação escolar passou a representar a ideia de 

progresso e principalmente a possibilidade de ascensão social, dessa forma

A bandeira da universalização da escola era empunhada por progressistas das 
camadas  superior  e  média  à  cata  de  alianças  com  setores  populares  e 
embalados  pelo  ideário  político  moderno.  Era  levantada  ainda  pelos 
conservadores,  preocupados  com  o  controle  das  camadas  populares, 
principalmente  diante  da  ameaça  representada  pelos  imigrantes,  que 
deveriam ser integrados aos 'valores e costumes' nacionais.  E, finalmente, 
pelos  movimentos  operários  do  período,  bastantes  significativos,  que 
exigiam a universalização dos direitos de cidadania, entre eles o acesso à  
instrução. (XAVIER, 1994, 117).

A partir  desses ideais, o processo de escolarização das camadas populares ganhou 

força e a educação transformou-se em um importante instrumento para as políticas sociais que 

viam na mobilidade social os pressupostos para a defesa de uma escola pública, universal e 

gratuita, fundamentadas na lógica do pensamento liberal.

Com o processo de industrialização, a valorização da escola pelas novas classes sociais 

foi  intensificada,  principalmente  pelos  grupos  historicamente  excluídos  do  privilégio  da 

educação escolar. Segundo Xavier esse processo provocou “[...] um crescimento acelerado da 

demanda  social  por  escola”.  (XAVIER,  1994,  p.  122).  E:  “Nesse  contexto  de 

industrialização/urbanização, por razões determinadas pelas atividades econômicas, políticas 

e culturais que vão se complexificando, a educação escolar vai se fazendo necessária a uma 

quantidade maior de pessoas”. (XAVIER, 1994, p. 127).

Assim, em consonância com as questões históricas, econômicas, sociais, políticas e 

culturais  as  relações sobre as oportunidades  de acesso e  permanência na escola foram se 

consolidando em nosso país. Dessa forma, acompanhamos a afirmação de uma escola pública 

direcionada ideologicamente para a elite brasileira. Segundo Ribeiro (1994),

“[…] uma escola para atender apenas a quem não trabalhava, portanto, para 
atender a uns poucos; [...] a escola que pelo conteúdo e método que difundia, 
produzia  a  consolidação  dos  valores  aceitos  e  defendidos  pela  minoria 
dominante; [...]”. (RIBEIRO, 1994, p. 133).
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Apesar desse contexto, alguns movimentos socialistas25 criticavam a forma como o 

processo de escolarização era vivenciado em nosso país. Para isso, defendiam o combate ao 

analfabetismo por meio de um ensino público e obrigatório ministrado pelas escolas operárias 

e pelas bibliotecas populares26.

Mesmo  assim,  o  processo  de  escolarização  das  camadas  mais  pobres  ocorreu  muito 

lentamente,  uma  vez  que  o  analfabetismo  representava  uma  situação  “corriqueira”  numa 

sociedade desescolarizada. Para Freitas, a desescolarização: “era entendida como uma doença 

social, a falta de escolarização era a ideia força de uma razão clínica em processo permanente 

de apropriação por parte dos que consideravam o analfabetismo pai de todos os males da 

nação”. (FREITAS, 2009, p. 41).

Tudo isso, de acordo com Barroso Filho (2000), gerava um desconforto por parte de 

algumas lideranças políticas que

[...]  expressavam  um  certo  sentimento  de  inferioridade  provocado  pelo 
elevado  número  de  analfabetos,  adultos  e  crianças,  existentes  no  Brasil; 
esses índices causavam “vergonha” para o Brasil, diante dos países “cultos”. 
Ao lado dessa relação direta  entre universalização da educação escolar  e  
“progresso”,  irão  atuar  os  interesses  politico-eleitorais. (BARROSO 
FILHO, 2000, p. 14).

Nessa  perspectiva,  o  processo  de  universalização  do  ensino  foi  associado  também à 

possibilidade de “ascensão política” em que não interessava alfabetizar apenas as crianças, 

mas, principalmente, os adultos, para que tivessem – através do direito de voto – participação 

nas decisões políticas do país. Esse projeto de aperfeiçoamento da democracia surgia ligado à 

ideia  de  que  a  generalização  escolar  era  fator  decisivo  para  alcançar  os  países 

“desenvolvidos”,  cujas  economias  estavam  pautadas  no  uso  intensivo  da  ciência  e  da 

tecnologia. Sobre essa questão, Paiva nos diz que

[...] caberia à educação um papel no processo de modernização; a expansão e 
democratização  da  educação  seria  necessária  a  esse  processo.  Numa 

25 Falamos  dos  movimentos  pautados  na  teoria  socialista  que  segundo  Ribeiro  (1994)  traziam  os  ideais 
produzidos pelos trabalhadores europeus durante o século XIX.

26 De acordo com Ribeiro (1994): “Eram escolas que funcionavam bastante precária  e irregularmente em razão 
das dificuldades que tinham que enfrentar: atendiam uma clientela heterogênea (de crianças e adolescentes,  
filhos de trabalhadores,  a  adultos  trabalhadores).  Para essas  escolas  terem início bastava  que existissem 
interessados em ensinar, interessados em aprender e uma sala para reuni-los.” (RIBEIRO, 1994, p. 135).
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sociedade que se moderniza (que oferece maiores oportunidades de emprego 
e  ascensão  social)  a  educação  teria  um valor  funcional  como  agente  de 
mobilidade social; a ela caberia possibilitar as componentes da sociedade a 
reinterpretação  dos  padrões  culturais  vigentes  e  a  formação  de  uma 
mentalidade consciente e responsável, com vistas à participação política e ao 
uso dos benefícios econômicos. (PAIVA,1983, p. 288).

Portanto, percebemos que a concepção ou concepções construídas sobre a educação 

escolar está, na maioria das vezes, relacionada à percepção de mobilidade social, mesmo que 

esta  educação  continue  selecionando  e  excluindo  através  de  mecanismos  que  limitem  a 

permanência de seus frequentadores, que ainda assim depositam nela uma possibilidade para a 

correção das desigualdades sociais.

Considerando essa situação precária quanto às condições de ampliação e acesso das 

oportunidades   de  escolarização,  foi  se  reproduzindo  em  nosso  país  um  ciclo  vicioso, 

consequentemente  naturalizado  pelas  lideranças  que  nos  governavam,  em  relação  às 

condições de acesso e permanência nos sistemas públicos de ensino. De acordo com Ribeiro 

(1994): “[...] em 1920, no Brasil, o direito a ler e escrever era negado a quase 11 milhões e 

meio de pessoas com mais de 15 anos. E o que é mais assustador: em 1960, esse mesmo 

direito era negado a quase 16 milhões”. (RIBEIRO, 1994, p. 150).

O  acesso  ao  ensino  elementar  em nosso  país  segundo  as  observações  de  Ribeiro 

(1994) foi uma difícil conquista, até meados dos anos 1960 boa parte da população ainda 

estava excluída desse nível de instrução. A educação escolar era um privilégio para os poucos 

que  conseguiam  adentrar  os  sistemas  públicos  de  ensino  e  ali  permanecerem.  Em 

conformidade com Ribeiro (1994), esse privilégio era notório principalmente  “[…] no ensino 

médio ginasial e colegial de tipo acadêmico”. (RIBEIRO, 1994, p. 165).

Com  essa  seletividade,  diferentes  representações  acerca  do  ensino  público  foram 

criadas em nosso país, ou seja, distinções de ensino para as diferentes classes sociais. Merece 

destaque o ensino profissional que, conforme a Constituição de 1937, era destinado às classes 

menos favorecidas (Ribeiro 1994).

Apesar do caráter seletivo e excludente no qual estavam pautadas as diretrizes que 

conduziam os nossos sistemas públicos de ensino, encontramos nos registros sobre a história 

da educação brasileira movimentos que combatiam esse caráter e defendiam a criação de um 

sistema  público  de  ensino  que  contemplasse  toda  população,  principalmente  aqueles 
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historicamente excluídos dos processos básicos de escolarização. Nessa luta, destacamos os 

intelectuais  Lourenço  Filho,  Fernando  de  Azevedo  e  Anísio  Teixeira  que  defendiam  a 

instrução do povo enquanto um instrumento necessário ao desenvolvimento do país.

Conforme esses  ideais,  a  luta  em defesa  de  uma escola  pública  para  todos  foi  se 

tornando cada vez mais  popular.  Para Anísio Teixeira,  necessitávamos da criação de uma 

escola  pública,  universal,  gratuita  e  de  qualidade  em  todos  os  níveis  de  ensino,  o  que 

certamente contribuiria para o progresso e o desenvolvimento da sociedade logo, 

A consciência da necessidade da escola, tão difícil de criar em outras épocas, 
chegou-nos,  assim,  de  imprevisto,  total  e  sôfrega,  a  exigir,  a  impor  a 
ampliação  das  facilidades  escolares.  Não  podemos  ludibriar  essa 
consciência. O dever do governo – dever democrático, dever constitucional, 
dever  imprescritível  –  é  o  de  oferecer  ao  brasileiro  uma  escola  primária 
capaz  de  lhe  dar  a  formação  fundamental  indispensável  ao  seu  trabalho 
comum, uma escola média capaz de atender à variedade de suas aptidões e 
das ocupações diversificadas de nível médio, e uma escola superior capaz de 
lhe  dar  a  mais  alta  cultura  e,  ao  mesmo  tempo,  a  mais  delicada 
especialização. Todos sabemos quanto estamos longe dessas metas, mas o 
desafio do desenvolvimento brasileiro é o de atingi-las, no mais curto prazo 
possível,  sob  pena  de perecermos  ao  peso  do  nosso  próprio  progresso.” 
(TEIXEIRA, 1997, p.33).

Tendo por base esses ideais, caminhamos em busca de uma educação que privilegiasse 

toda  população  e  atendesse  ao  modelo  de  desenvolvimento  em vigor.  Nessa  perspectiva 

ressaltamos  a  educação  profissional  que  passou  a  ser  vista  enquanto  promovedora  desse 

desenvolvimento,  pois  por  meio  dessa  modalidade  de  ensino  objetivava-se:  “formar  o 

trabalhador  competente  e  disciplinado  e  o  homem  brasileiro  integrado  ao  projeto  de 

desenvolvimento” (NORONHA, 1994, p. 229).

Esse  projeto  de  educação  profissional  era  segundo  Noronha  […]  o  projeto  mais 

audacioso  que  a  política  educacional  da  ditadura  brasileira  empreendeu.  Era  o  “milagre” 

acontecendo  também  no  campo  educacional.”(NORONHA,  1994,  p.  248).  Amparado, 

principalmente pelas diretrizes da Lei  nº  5.692/71. Contudo, esse projeto considerado por 

muitos como “discriminador” na medida em que privilegiava alguns, fracassou e as razões 

desse fracasso são apresentadas por Noronha da seguinte forma:
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[…]  a  falta  de  recursos  que  levou  as  escolas  a  terem um equipamento 
precário e, muitas vezes, obsoleto. Os GOTS (Ginásios Orientados para o 
trabalho), que serviram de modelo para a profissionalização, ensinavam as 
técnicas industriais ainda de forma artesanal, representando, portanto, uma 
proposta ultrapassada para o próprio modelo de desenvolvimento capitalista. 
[…] Portanto, as escolas profissionalizantes, além de apresentarem um alto 
custo e estarem desatualizadas quanto a equipamentos e recursos humanos, 
não  atendiam  às  expectativas  de  qualificação  requeridas  pela  indústria 
moderna. (NORONHA, 1994, p. 252).

Logo,  podemos  afirmar  que  a  educação  mesmo  colocada  enquanto  aspecto 

fundamental para o desenvolvimento econômico por meio da profissionalização obrigatória, 

principalmente durante os anos de 1970, não conseguiu implementar todas as diretrizes da Lei 

nº 5.692/71. Consequentemente, houve segundo Noronha (1994) uma “[...] desorganização do 

ensino público, de caráter geral nas escolas públicas de 2º grau, bem como a desestruturação 

curricular.” (NORONHA, 1994, p. 253).

Assim, chegamos ao final dos anos de 1970 numa situação complexa do ponto de vista 

econômico, pois estávamos mergulhados numa crise financeira produzida pela dívida externa 

e “pela escassez de recursos financeiros não inflacionários,  pela penalização da sociedade 

(principalmente  os  setores  dos  trabalhadores  assalariados  submetidos  a  um  achatamento 

progressivo de salários) [...]” (NORONHA, 1994, 260).

Diante  desse  cenário,  aumentaram  as  desigualdades  sociais  marcadas  pelas 

mobilizações que cobravam ao estado direitos básicos como educação, saúde, alimentação e 

habitação para a população, segundo Noronha (1994),

 A  alta  concentração  de  renda  (legitimada  pela  'teoria  do  bolo',  que 
preconizava que a renda deveria se concentrar nas mãos de uns poucos aptos 
e  competentes  para  investir  adequadamente)  não  só  provocou  uma 
distribuição  desigual  do  estoque  de  bens  produzidos  como  tornou  mais 
agudas as desigualdades sociais. (NORONHA, 1994, p. 263).

 

Portanto, alcança-se os anos de 1980 diante de um grande descontentamento por parte 

da  sociedade  no  tocante  às  desigualdades  sociais  e  aos  governos  que  não  conseguiram 

produzir as mudanças prometidas pelo milagre econômico. E, nesse contexto, a educação foi 
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mais uma vez posta enquanto um elemento  capaz de solucionar as desigualdades sociais.

2.2 Os anos 1980 e o cenário educacional: Quais os discursos da época?

Contextualizar os anos 1980 implica na compreensão de um momento histórico de 

profundas transformações sociais e econômicas pelas quais passou não apenas o Brasil e o 

estado de Pernambuco, mas também o mundo. Falamos aqui de um período marcado de um 

lado por  intensas  guerras  e  conflitos  que se originaram desde  a  luta  por  territórios  até  a 

negação  de  direitos  de  liberdade  e  igualdade.  De  outro,  pelas  tentativas  de  recuperação 

econômica das dívidas adquiridas durante o período do regime militar, vinculadas aos planos 

econômicos que transferiam a renda da população para o capital financeiro, objetivando assim 

a  amortização  da  dívida  externa.  Dessa  forma,  aniquilava-se  o  crescimento  do  capital 

produtivo, pois os países mergulhados nessa conjuntura tiveram reduzida sua capacidade de 

investimento, aumentando, com isso, a dependência de capital estrangeiro.

A década de 1980 foi extremamente significativa para a história nacional,  pois do 

ponto vista econômico passamos do período do “milagre econômico” para uma década de 

grande recessão econômica, Rodrigues afirma que nesse momento

O  arrocho  salarial  e  a  constante  alta  do  custo  de  vida  levaram  os 
trabalhadores a perder o poder aquisitivo e ao rebaixamento do nível  da 
vida.  O  acesso  à  moradia  e  mesmo  a  uma  boa  alimentação  foram 
dificultados.  O  consumo  tornou-se,  gradativamente,  privilégio  de  uma 
minoria situada nos estratos mais altos da escala social. (RODRIGUES, 
1994, p. 40).

A década de 80 ficou conhecida como “a década perdida”. Ou seja, um período no 

qual se buscava a estabilização econômica e,  principalmente a redução das desigualdades 

sociais, através de estratégias e reformas politicas e sociais. O Estado passou a agir por meio 

de políticas sociais  que objetivavam ampliar as oportunidades básicas da sociedade como 

educação  e  saúde,  por  exemplo.  De  acordo  com  Draibe  (1995),  essa  mobilização  e 

estruturação de politicas sociais  serviu para melhorar o progresso social,  embora a forma 

acelerada de mobilidade social acompanhada pela miséria da maioria da população culminou 

numa mobilidade de grandes desigualdades sociais.

51    



Diante desse contexto, nos propusemos a compreender como a educação se comportou 

diante de tantas mudanças, ou seja, diante de um cenário de grandes dificuldades financeiras, 

remediadas por pacotes econômicos como o plano cruzado que representou naquele período 

“a  esperança  de  que  tudo  poderia  melhorar”  (RODRIGUES,  1994,  p.  46).  Contudo,  a 

reprodução das desigualdades sociais e a falta de escolaridade mínima continuavam sendo um 

dos grandes problemas da sociedade brasileira.

No inicio dos anos 1980, os projetos para a educação ainda permaneciam ausentes nas 

políticas públicas,  já que nos encontrávamos em um contexto de esgotamento da situação 

econômica e principalmente do então modelo capitalista. Tudo isso, diante do declínio do 

período  da  ditadura,  que  culminou  com  a  abertura  política  do  país.  É,  portanto,  nessa 

conjuntura que novos debates sobre o ensino e a educação pública ressurgem como uma nova 

alternativa para a situação até então vigente.

Esse  processo  de  abertura  política  iniciado no final  da década  de  1970 do último 

século fez com que, paulatinamente, esse movimento repressivo começasse a se enfraquecer. 

Tinha-se então, o incipiente processo de abertura política no Brasil denominado processo de 

redemocratização.  De  acordo  com  Aranha  “A  sociedade  civil,  a  classe  política,  as 

organizações estudantis se apresentam de forma mais contundente contra o arbítrio, a fim de 

recuperar os espaços perdidos. Exilados e presos políticos anistiados começavam a retornar ao 

Brasil” (ARANHA, 1996, p. 216).

Nesse contexto, o cenário educacional e os discursos vigentes foram extremamente 

influenciados pelos aspectos políticos e econômicos predominantes na década de 1980 dentre 

os quais destacamos os planos que objetivavam o controle da economia; o regime fiscal; e o 

sistema de representação partidária.

De  acordo  com  Rodrigues  (1994),  foi  nesse  período  que  o  modelo  capitalista 

intensificou seu nível de internacionalização em amplos setores da vida social, fortalecendo 

também seu nível de dependência em escala internacional. Desse modo, as próprias políticas 

se  tornaram  mais  democráticas  e  regidas  “pelas  burguesias  das  nações  emergentes”, 

(RODRIGUES, 1994, p. 09).  Pois, o próprio capital minou as bases do autoritarismo outrora 

vigentes.  Desse  modo,  até  mesmo  nas  sociedades  bem  desenvolvidas  o  grande  capital 

expressado por meio de suas multifaces passou a controlar extensas áreas geográficas através 

de  variadas  estratégias  de  controle  dos  mercados  a  nível  global,  promovendo, 
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consequentemente, controle dos preços e dos investimentos, trabalhando intimamente ao lado 

do estado.

Apesar das crises econômicas que assolavam o país o termo democracia tornou-se 

habitual no início dos anos 1980 e mesmo com as sanções sobre a lei da anistia e de decretos 

que limitavam os direitos dos estudantes, assim como as greves, era notório o desejo de uma 

redemocratização.  Com  isso,  do  ponto  de  vista  político,  tivemos  uma  definição  e 

reformulação dos partidos, alguns movimentos surgiram nesse período como o PT (Partido 

dos Trabalhadores), que passou a representar dentro de uma perspectiva da social democracia 

novos rumos para a sociedade brasileira. Outros, puderam retornar ao cenário político com 

novos interesses e representações. O Brasil, nesse período passou a viver na expectativa de 

que tudo iria melhorar, pois “vivia-se um clima de esperança vestida de vibrante amarelo, a 

cor símbolo das ‘diretas-já’, a preferida de qualquer brasileiro naqueles dias”. (RODRIGUES, 

1994, p. 19).

Ainda em meados dos anos 1980 do século passado, vivenciamos grandes desafios 

predominantes e remanescentes em sua maioria do período do regime militar. Nesse período, 

Aranha (1996) afirma que vivíamos sem participação política e principalmente liberdade de 

expressão crítica, ou seja, um momento histórico marcado por repressões, prisões, torturas e 

mortes praticados por um governo extremamente autoritário.

Na educação, os reflexos desse regime foram observados através de leis que limitavam 

a  representação  de  algumas  entidades  como a  União  Nacional  dos  Estudantes  UNE,  por 

exemplo.  Segundo  Aranha,  Nesse  período  era  “[...]  proibida  qualquer  tentativa  de  ação 

política:  estudante  é  para  estudar;  trabalhador  para  trabalhar”  (ARANHA, 1996,  p.  211). 

Todavia, a repressão não se limitava as organizações estudantis de abrangência geográfica 

nacional, inibia-se também a atuação de organizações escolares como trata Aranha:

As escolas do grau médio sofrem controle. Seus grêmios são transformados 
em centros  cívicos,  sob  a  orientação  do  professor  de  Educação  Moral  e 
Cívica (também esta disciplina era uma excrescência da ditadura). O cargo 
deveria ser ocupado por pessoa de confiança da direção, o que, em outras 
palavras, significava não ter passagem pelo Deops (Departamento Estadual 
de Ordem Política e Social). Este organismo controlava a participação das 
pessoas em movimentos de protesto, fichando como comunistas subversivas. 
(ARANHA, 1996, p. 211).
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No âmbito educacional, precisamos também atentar para as questões relacionadas às 

tendências pedagógicas, que expressavam ideias particulares sobre o homem e a sociedade. 

No período do regime militar ganhou espaço nas discussões sobre a educação a tendência 

tecnicista que objetivava

[...] adequar a educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica, 
evidentemente  com  economia  de  tempo,  esforços  e  custos.  Em  outras 
palavras para inserir o Brasil no sistema do capitalismo internacional, seria 
preciso  tratar  a  educação como capital  humano.  (ARANHA, 1996,  p. 
213).

Via-se na educação a possibilidade de um crescimento econômico favorável, por meio 

do treinamento de habilidades e principalmente da utilização de recursos educacionais, ou 

seja, as novas tecnologias característica predominante do tecnicismo. Segundo Aranha (1996) 

esta  tendência  não  trouxe  muitos  benefícios  para  nossa  educação,  prejudicando 

principalmente as escolas públicas no tocante à burocratização do ensino.

Assim como o tecnicismo, outras tendências ganharam espaço na educação brasileira. 

Ao final dos anos 1970 e início dos anos 1980 tivemos também a presença das Pedagogias 

Críticas,  essas  novas  tendências  buscavam uma  educação  pautada  nas  transformações  de 

cunho social, político e econômico. Nessas teorias críticas destacamos o papel da pedagogia 

libertadora que se originou nos movimentos de educação popular durante os anos 1950 e 

início dos anos 1960 e fora interrompida pelo golpe de 1964, retornando apenas no início dos 

anos  1980.  Nessa  pedagogia,  a  educação  era  concebida  enquanto  uma  atividade  na  qual 

professores  e  alunos estavam envolvidos  com a  própria  realidade  e  nesta  buscavam uma 

consciência que possibilitasse uma transformação social.

Diferentemente  dessa  tendência  libertadora,  ainda  no  final  dos  anos  1970  e 

predominantemente  nos  anos  1980  a  pedagogia  crítico-social  dos  conteúdos,  também 

chamada pedagogia histórico-crítica, ganha espaço no cenário educacional. Esta por sua vez 

enfatiza os conteúdos por meio do confronto com a realidade social dos sujeitos; das relações 

interpessoais e da relação desta realidade com a personalidade de cada indivíduo. Para esse 

pensamento pedagógico não bastava apenas problematizar as questões sociais dos conteúdos 

escolares, mas que o aluno pudesse neles reconhecer a sua própria realidade.
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Deste  modo,  caberia  à  escola  enquanto  instituição  social  garantir  um  ensino  de 

qualidade e preparar o aluno para que a apreensão significativa dos conteúdos pudesse estar 

inserido em um contexto social e neste atuar de forma crítica e reflexiva. De acordo Aranha,

Os  teóricos  da  pedagogia  histórico-crítica,  influenciados  pela  dialética 
marxista, consideram que não há uma natureza humana dada de uma vez por 
todas, porque o homem se constrói pelo trabalho, inserido na cultura em que 
vive. Ora, todo trabalho tem como resultado um produto material,  que ao 
mesmo tempo exige uma produção de saber. Ou seja, o fazer não se separa 
da  ideação,  que  consiste  no  tratamento  não-material  de  elaboração  de 
conceitos  e valores. Como a produção espiritual varia conforme os povos, 
cada pessoa precisa se inteirar desses saberes, para se humanizar. Por isso, 
pensar, sentir, querer, agir, avaliar pressupõem a apropriação individual do 
saber socialmente elaborado. (ARANHA, 1996, p. 219).

Essa nova Pedagogia27 adquire grande importância no cenário educacional brasileiro e 

com  a  abertura  política  e  o  apoio  de  diversos  segmentos  da  sociedade  civil  organizada 

intensificou movimentos de protestos a favor dos trabalhadores28. Vale ressaltar ainda que, no 

âmbito  educacional,  surgiram  importantes  instituições29 preocupadas  com  a  restauração 

institucional,  em especial com os recursos destinados ao ensino público.  

Há nesse período um novo embate em defesa do ensino público e gratuito. Apesar da 

promulgação da nova constituição em 05 de outubro de 1988, segundo Rodrigues (1994), 

mesmo com os avanços trazidos em seu texto como a liberdade de expressão, a proibição da 

censura e o reconhecimento dos direitos dos trabalhadores, ela não modificava os grandes 

desequilíbrios sociais e nem tampouco garantia que o que nela estava escrito seria cumprido 

enquanto direito de todos os brasileiros.

Nesse contexto, a luta em defesa do ensino público e gratuito segue de acordo com 

Noronha  (1994),  “[…]  ultrapassando  até  os  limites,  da  nova  constituição  brasileira”. 

(NORONHA, 1994, p. 272). Ou seja, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional com a participação de entidades ligadas à educação.

27sobre este assunto ver Libâneo. J. C. 1983. Tendências Pedagógicas na Prática Escolar. Revista da Associação 
Nacional de Educação – ANDE. 3: 11-19).
28Nos referimos CNBB (Conferência dos Bispos do Brasil, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), SBPC 
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), partidos políticos como o PMDB (Partido do Movimento  
Democrático Brasileiro) e sindicatos como o dos metalúrgicos do ABC paulista.
29Nos referimos a criação do CEDES (Centro de Estudos de Educação e Sociedade), a ANPED (Associação 
Nacional de Pós-Graduação em Educação) e a ANDE (Associação Nacional de Docentes em Educação).
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2.3 As aspirações à educação no contexto da escola pública universalizada

A massificação do acesso a uma instituição que durante muito tempo foi frequentada 

por alguns privilegiados, desencadeou expectativas quanto aos poderes da educação escolar. 

Com  isso,  esperanças  se  enraizaram  no  imaginário  das  populações,  fazendo  com  que  a 

educação escolar passasse a ser vista como um instrumento capaz de superar a qualidade de 

vida,  contribuindo, principalmente para o desenvolvimento econômico e social.  Assim, de 

acordo com Sacristán (2001) acreditava-se que por meio da escolarização era possível

Melhorar  a  qualidade  de  vida,  a  racionalidade,  o  desenvolvimento  da 
sensibilidade,  a  compreensão  entre  os  seres  humanos,  o  decréscimo  da 
agressividade, o desenvolvimento econômico, ou o domínio da fatalidade e 
da natureza hostil pelo progresso das ciências e da tecnologia propagadas e 
incrementadas pela educação”. (SACRISTÁN 2001, p. 21).

De acordo com Barroso Filho (2000) o advento da universalização delegou para a 

escola um papel democratizador. E assim a escola passou a ser vista como algo natural, uma 

instituição  ao  alcance  de  todos.  Esse  ideal  de  educação  escolar,  a  partir  do  processo  de 

democratização da escola, intensificou a forma de aspirar melhores condições de vida. Nessa 

perspectiva,

[...] a escola era propangandeada como o único caminho possível de ascensão 
social para os “desprovidos de fortuna”; e a escolarização compulsória de toda 
a população poderia produzir uma melhoria nas condições de existência das 
camadas populares. (BARROSO FILHO, 2009, p. 159).

Projetava-se sobre a educação escolar uma forma de vencer as desigualdades sociais, o 

que seria de acordo com Sacristán um erro, pois “as desigualdades sociais se originam fora 

das escolas” (SACRISTÁN, 2001, p. 65). Ainda de acordo com o referido autor, o processo de 

escolarização é apenas uma das formas para percorrer os caminhos da igualdade, na direção 

de  um  desejado  nivelamento  das  estruturas  sociais.  Mas,  considerando  os  princípios  da 

meritocracia,  poderíamos  questionar  até  que  ponto  a  universalização  da  escola  pública 

contribuiu para nivelar ou diminuir as diferenças sociais.

A forma como os indivíduos passaram a perceber e valorizar a instituição pública de 
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ensino compreende a educação escolar enquanto um projeto de ascensão social. Todavia, essa 

compreensão nos remete a duas questões fundamentais: a primeira delas está relacionada à 

essência da escola e, a outra, aos valores atribuídos historicamente à educação. Para muitos, a 

escola tornou-se um referencial - talvez o único - para sair das situações de pobreza.

Portanto, de acordo com esses ideais os debates sobre o que se esperava da educação 

na década de 1980 reafirmavam os projetos sobre uma educação que possibilitasse o acesso 

dos mais pobres aos estabelecimentos de ensino, sendo eles representativos de uma educação 

popular. Contudo, de acordo com Barroso Filho (2009),

essa  incorporação  da  massa  da  população  à  escola  pública  foi  objeto  de 
desconfianças  dos  educadores  colocados  à  esquerda  do  espectro  político. 
Referenciados  no  'reprodutivismo',  eles  afirmavam  que  a  escola  estatal 
carregava  objetivos  integrados  e  se  organizava  segundo  uma  lógica  – 
característica  da  história  da  instituição  escolar  –  que,  em última  análise 
submetia  os  'subalternos'  à  direção  ideológica  das  classes  dominantes. 
(BARROSO FILHO, 2009, p. 97).

Os discursos de ampliação do acesso à escola pública pareciam contraditórios pois, ao 

mesmo tempo em que se defendia uma instituição capaz de elevar socialmente o nível dos seu 

frequentadores, preocupava-se  também com a função dessa escolarização e com os interesses 

imbuídos  nas  entrelinhas  dos  projetos  de  massificação.  Consequentemente,  novos 

questionamentos  sobre  os  projetos  para  uma  escola  pública  popular  que  possibilitasse 

reflexões  sobre  a  forma  seletiva  e  excludente  em que  ocorriam  os  processos  de  ensino 

dominaram  os  debates  durante  a  década  de  1980.  Conforme  Barroso  Filho  (2009) 

questionava-se

como conciliar o projeto de uma educação pública 'efetivamente popular', 
voltada para a emancipação, para a superação da alienação, para a produção 
de  consciências  críticas,  com a  lógica  seletiva  e  excludente  que  regia  o 
funcionamento  das  instituições  de  ensino  formal,  inclusive  as  que 
constituíam as redes públicas de ensino? Esse era um debate mobilizador no 
mesmo momento em que, na década de 1980, a presença popular nos SPE30 

irá impor aos educadores de ofício, principalmente aos professores das redes 
públicas, um desafio historicamente novo: o de instituir uma 'nova' educação 
pública,  diferenciada,  sem  o  caráter  seletivo  que  a  caracterizava 
historicamente;  de  construir,  no  interior  das  escolas  públicas  agora 
frequentadas pelo 'povo', uma educação escolar coerente com os 'interesses 
populares'. (BARROSO FILHO, 2009, p. 98).

30 Abreviação utilizada por Barroso Filho (2009) para os Sistemas Públicos de Ensino (SPE).
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Apesar desses embates, as lutas por uma educação popular que atendesse de forma 

acessível a população brasileira permaneceram. Segundo Neves (1994) os novos governos 

denominados  populares  “alimentavam  o  desejo  de  implementação  de  uma  'proposta 

democrática  para  a  educação  brasileira',  ou  seja,  uma  proposta  educacional  dirigida 

prioritariamente aos marginalizados históricos do sistema educacional.” (Neves, 1994, p. 49).

Assim, de acordo com o novo cenário político pensava-se na possibilidade de “tornar 

acessível a todos, algo que, historicamente, era privilégio de alguns, o 'patrimônio cultural

 universal' sistematizado sob a forma de conteúdos escolares”. (BARROSO FILHO, 2009, p. 

101).  Em  contrapartida,  tinha-se  na  universalização  da  escola  pública  uma  forma  de  se 

fortalecer novos interesses que talvez não apresentassem e representassem uma participação 

política e efetiva das camadas populares.
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CAPÍTULO III 

O GINÁSIO PERNAMBUCANO E O SEU SIGNIFICADO HISTÓRICO SOCIAL

Foto: Vista do Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora
Fonte: Montenegro (1979).
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Cada campo de produção simbólica seria, então, palco de disputas entre  
dominantes e pretendentes – relativas aos critérios de classificação e  
hierarquização dos bens simbólicos produzidos e, indiretamente, das  
pessoas e instituições que os produzem. ( NOGUEIRA, 2009, p.32).

Neste  capítulo  apresentamos  um breve  histórico  acerca  do  Ginásio  Pernambucano 

desde a época em que se denominava Liceu Provincial até o período por nós escolhido: a 

década de 1980. Contudo, ressaltamos que os dados apresentados nessa contextualização se 

limitam às fontes encontradas. Boa parte delas datam da época em que essa instituição era 

considerada uma das mais importantes do estado de Pernambuco no que se refere ao ensino de 

tradição e qualidade. Além disso, abordamos a partir dos depoimentos colhidos por meio dos 

relatos  de  memórias  dos  egressos  (as)  as  suas  considerações  acerca  do  Ginásio 

Pernambucano, no tocante ao seu significado histórico social e sua importância na cidade do 

Recife.  Tratamos esse significado a partir  de um imaginário otimista,  lançado sobre uma 

instituição  no momento  em esta abre suas portas para as classes populares31. 

3.1 O Ginásio Pernambucano: um monumento de identidade social?

Ao escrever as “Memórias Escolares do Recife: O Ginásio Pernambucano dos anos 

50”, o historiador Barroso Filho (2008) definiu esta instituição como um lugar de memória, 

não apenas por ser uma das mais antigas instituições de ensino secundário do Brasil, mas 

principalmente por todos os aspectos que envolvem sua estrutura. 

Considerado como um dos mais belos monumentos32 da cidade do Recife, o Ginásio 

Pernambucano fora concebido durante muitos anos enquanto um objeto e até mesmo como 

um espaço de distinção social. É nesse aspecto distintivo que abordaremos a relação memória 

e identidade social a partir das histórias contadas pelos egressos (as). Para isso, retomaremos 

alguns aspectos da memória enquanto identidade social.

Pollak  (1992)  afirma  que para  essa  construção faz-se  necessário  alguns  elementos 

constitutivos  da  memória,  seja  esta  individual  ou  coletiva,  em  outras  palavras  que:  “os 
31Compreendemos classes  populares  de acordo  com a definição  utilizada  por Magda Soares  (1986)  quando 
denomina camada os grupos sociais ou um conjunto específico de indivíduos que não constitui um elemento  
estrutural independente da sociedade, mas é resultante de fatores sociais e econômicos. 
32Sobre esse assunto consultar FRANCA, Rubem. Monumentos do Recife.  Recife:  Governo de Pernambuco, 
Secretaria de Educação e Cultura, 1977.
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acontecimentos vividos pessoalmente” e [...] “os acontecimentos que eu chamaria de ‘vividos 

por tabela’, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se 

sente  pertencer.”  (POLLAK,  1992,  p.  201).   A partir  desses  acontecimentos  os  sujeitos 

coletivos forjam imaginários que contribuem para a formação de uma identificação com o 

desejo de diferenciar-se socialmente. 

O processo de distinção social ou no caso do Ginásio Pernambucano, da formação de 

uma elite diferenciada revela a construção de uma memória pautada em um paradigma que 

atendia a um determinado período de sua história, a uma determinada classe social. É neste 

ideal  minoritário  e  seletivo  que  podemos  encontrar  o  sentimento  de  identidade  e  de 

identificação social, melhor dizendo, um desejo de poder pertencer a um grupo social. Sobre 

esse processo de construção identitária, Pollak nos diz que “a construção da identidade é um 

fenômeno  que  se  produz  em  referência  aos  outros,  em  referência  aos  critérios  de 

aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade [...]” (POLLAK, 1992, p. 204).  

Dessa  forma,  podemos  inferir  e  evidenciar  quais  os  simbolismos  e  representações 

presentes na história do Ginásio que corroboraram para a construção dessa identidade. Vale 

ressaltarmos que boa parte desses simbolismos e representações são construídos e alimentados 

por  indivíduos  que  não  tiveram  a  oportunidade  de  frequentar  tal  instituição,  mas  que 

estabeleceram em seus imaginários o Ginásio enquanto um local distintivo que apenas uma 

seleta minoria tinha o direito de frequentar. 

3.2 Contextualizando o Ginásio Pernambucano

Considerado uma das escolas mais antigas do Brasil, o Ginásio Pernambucano tem sua 

história contada por vários autores, dentre os quais podemos destacar os professores Olívio 

Montenegro33 e Geraldo Barroso Filho34. De acordo com esses historiadores, essa instituição 

foi  criada  em setembro de  1825,  recebeu  o  nome de  Liceu  Provincial  de  Pernambuco  e 

funcionava  nas  dependências  do  Convento  do  Carmo.  Seu  primeiro  diretor  foi  o  frade 

33 MONTENEGRO,  Olívio.  Memórias  do  Ginásio  Pernambucano. Recife:  Assembleia  Legislativa  de 
Pernambuco, 1979.

34 BARROSO FILHO, Geraldo. Memórias escolares do Recife: o Ginásio Pernambucano nos anos 50.Recife: 
Livro Rápido, 2008. 
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beneditino  Miguel  do  Sacramento  Lopes  Gama,  popularmente  conhecido  como  Padre 

Carapuceiro35.

Foto: Pe. Miguel do Sacramento Lopes Gama.
Fonte: Montenegro (1979).

Naquele período, meados do século XIX, a província de Pernambuco gozava de um 

momento próspero, apresentando uma situação econômica favorável, conseguindo manter os 

índices de exportação, principalmente de produtos como açúcar e algodão, o que contribuiu 

para fortalecer as atividades comerciais.36 

35 .Padre Miguel Lopes Gama, conhecido como o Padre Carapuceiro.  Em 1823, foi nomeado redator do Diário 
do Governo e, em 1824, diretor da Tipografia Nacional. Fundou e foi o único redator d ’ O Carapuceiro (1823), 
um  jornal  de  crítica  social,  que  teve  muita  repercussão  na  sociedade  da  época.  Fonte: 
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?
option=com_content&view=article&id=641&Itemid=1 

36 .Sobre este assunto ver Siebert, Célia. História de Pernambuco. 1998.
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Por ser considerado um dos mais importantes centros econômicos da colônia, o Recife 

começava a ganhar ares mais urbanos. Nesse contexto, por decreto do presidente da província 

de  Pernambuco  José  Carlos  Mayrink  da  Silva  Ferrão,  foi  determinada  em 01/02/1825  a 

construção de um prédio para o Liceu provincial (como era denominado na época o Ginásio 

Pernambucano) e que este funcionasse em regime de internato de educação pública. O Liceu 

Provincial, por ser uma instituição de referência, deveria atender não somente a sociedade 

pernambucana, mas também as sociedades de outros estados, em especial do nordeste.

Para isto, foi realizada uma cerimônia, na qual estavam presentes várias autoridades da 

capital  da  Província.  Tal  cerimônia  aconteceu  no  aterro  da  Aurora  às  margens  do  Rio 

Capibaribe. Neste havia um altar em que um bispo benzeu a primeira pedra assentada para a 

construção do edifício. 

Antes da construção do prédio da Rua da Aurora, o Ginásio Pernambucano funcionou 

em diversos  locais  da  cidade  do  Recife,  dentre  eles  na  Rua  Gervásio  Pires,  na  Rua  do 

Hospício,  no Cais da Alfândega e na Rua da Praia.  Apenas  em 1866, ainda sem ter  sido 

concluído, ele fora transferido para o prédio atual na Rua da Aurora, como mostra o quadro 

abaixo.

09/02/1825 É inaugurado numa dependência do Convento do Carmo.
Março de 1844 Funciona na Rua Gervásio Pires, no antigo sobrado de Gervásio Pires.
Finais de 1844 Passa a funcionar nas casas dos professores e posteriormente nos Torrões da 

Alfândega.
Fevereiro de 1845 Muda-se  para  o  1º  andar  da  casa  dos  Operários  Engajados.  Logo  após 

transfere-se para a Casa das Sessões do Júri, e depois para a Rua da Praia.
Em 1849 Funciona na casa do antigo Hospital Paraíso.
Em 1850 Instala-se na Rua do Hospício
20/12/1866 Transfere-se para o casarão da Rua da Aurora.

Quadro 1-  Locais em que funcionou o Ginásio Pernambucano de 1825 a 1866. 

Fonte: Montenegro, 1979.

A inauguração do Ginásio aconteceu no dia sete de setembro de 1855 e, de acordo com 

Montenegro, “[...] ocorreu em meio a uma solenidade magnífica, o discurso inaugural sendo 
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pronunciado  em  latim  pelo  seu  primeiro  regedor  o  pe.  Joaquim  Rafael  da  Silva  [...]” 

(MONTENEGRO, 1979, p. 113).

O projeto e a construção do prédio do Ginásio são de autoria do engenheiro brasileiro 

José Mamede Alves Ferreira, formado pela Universidade de Coimbra e graduado pela escola 

de pontes e calçadas de Paris, na época exerceu o cargo de engenheiro de obras públicas do 

Recife.  Todo  o  projeto  para  a  construção  da  instituição  seguiu  um  estilo  neoclássico, 

predominante naquele período.  Outro fato bem curioso sobre a construção37 do Ginásio é o 

seu formato, que lembra o numeral dois em algarismo romano, o que de acordo com alguns 

historiadores seria em homenagem a D. Pedro II, como podemos verificar na foto 2:

Foto 2: Vista aérea do Ginásio Pernambucano e seu formato em algarismo romano.
Fonte: http://www.fotolog.com.br/recife/26757464

  Segundo Montenegro (1979) a denominação “Ginásio Pernambucano” ocorreu no dia 

14 de maio de 1855, contudo houve épocas em que a instituição mudou de nome por decretos 

de alguns governos. De acordo com Franca,
37. Quando  se  começou  a  sua  construção  era  para  levantar  apenas  o  pavimento  térreo,  sacrificando-se 
sumariamente, por economia, os dois outros. Foi o presidente Sérgio Teixeira que, em 1857 concordando com a 
sugestões do  pe. Joaquim Rafael, manda acrescentar um pavimento superior, atenuando assim a mutilação feita 
ao projeto original.  E apesar de tudo, ainda hoje é o prédio do Ginásio um dos mais bem feitos de escola  
secundária do Brasil, não só pela amplitude e excelente disposição das suas salas e dos seus gabinetes, mas pela 
sua arquitetura de linha majestosa e simples ao mesmo tempo. (MONTENEGRO, 1979, p. 116).
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Durante algum tempo – no governo de Alexandre Barbosa Lima, em 1893 – 
a  escola  tomou  o  nome  de  Instituto  Benjamim  Constant.  Mas  o  nome 
“Ginásio” voltou rápido.  E ficou assim até  1942,  quando passou a  ser  o 
Colégio Pernambucano.  E,  depois,  Colégio Estadual.  Mas um decreto do 
governador Eraldo Gueiros devolveu-lhe a designação tradicional: ‘Decreto 
nº  3  432,  de  31  de  dezembro  de  1974  –  o  atual  Colégio  Estadual  de 
Pernambuco  volta  a  denominar-se  Ginásio  Pernambucano’. (FRANCA, 
1977, p. 145).

 Quanto  aos  professores,  Montenegro  afirma  que  o  corpo  docente  era  composto, 

principalmente por clérigos38. (MONTENEGRO, 1979). Além de toda estrutura, a instituição 

tinha um quadro de disciplinas formado pelas seguintes matérias:

[...]  latim,  grego,  francês,  inglês,  alemão,  desenho,  história  e  geografia, 
matemáticas, filosofia racional e moral, ciências naturais língua e literatura 
nacional,  eloquência  e  poética.  A essas se somavam o ensino de música, 
dança, ginástica, natação e equitação. (BARROSO FILHO, 2008, p. 123).

Esse quadro de disciplinas foi inspirado no modelo adotado pelo Colégio Pedro II do 

Rio de Janeiro “[...] que seguia o modelo dos colégios franceses [...]”. (BARROSO FILHO, 

2008,  p.  123).  Por  essa  razão,  o  Ginásio  chegou  a  ser  comparado  ao  Colégio  Pedro  II 

enquanto  uma  instituição  de  referência  e  que  seguia  um determinado  padrão  de  ensino. 

Somado a isso, a instituição possuía em sua estrutura

[...]  uma  capela,  um salão  nobre,  uma  biblioteca,  salas/laboratórios  para 
aulas práticas de ciências. A presença desses equipamentos didáticos atestava 
a  sintonia  do  GP,  no  alvorecer  do  séc.  XX,  com o  que  havia  de  mais 
moderno em ensino científico. Por fim, o imponente prédio em que o GP 
estava  instalado  formava  um  conjunto  expressivo  com  os  prédios  da 
Assembleia  Legislativa,  do  Palácio do  governo e  do  Tribunal  de Justiça. 
Eram todas construções grandiosas que assinalavam simbolicamente alguns 
dos poderes que constituíam a sociedade.  (BARROSO FILHO, 2008, p. 
123-124). 

Especificamente  onde  funcionavam as  aulas  práticas  de  ciências,  não  poderíamos 

deixar de destacar o museu de história natural que de acordo com Montenegro, “[...] não foi 

38 Membros da igreja católica. 
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obra  de  improvisação.  Foi  obra  quase  de  heroísmo.”  (MONTENEGRO,  1979,  p.  133). 

Idealizado  pelo  professor  Louis  Jacques  Brunet  (foto  03)  que  se  empenhou  muito  para 

construí-lo, chegando a passar meses nos sertões ou na região amazônica procurando objetos 

que pudessem fazer parte de sua coleção, até esperar verbas para a implantação e manutenção 

de todo o projeto. 

Foto 03: Professor Louis Jacques Brunet, fundador do Museu do Ginásio.
Fonte: Montenegro (1979).

Além disso, alguns exemplares para a coleção do museu eram doados por presidentes 

de outras províncias, segundo Montenegro,

[...] não era raro chegarem ofertas para o Museu do Ginásio solicitadas por 
Brunet,  e  ofertas  valiosíssimas,  como a  coleção de minerais  que veio de 
Minas, mandadas pelo seu presidente, que outra senão o antigo fundador do 
Ginásio, José Bento da Cunha e Figueiredo. Foi  pena que a remessa não 
tivesse chegado intacta; e no caminho fosse roubada parte da coleção. Do 
que se salvou porém havia uma pedra que era das mais ricas, com uma fita  
áurea contendo sete oitavas de ouro.  (MONTENEGRO, 1979, p. 135). 
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Dentre esses objetos, pode-se destacar algumas peças que resistem desde a fundação 

do museu como mostram as fotos abaixo: 

  
  Foto 04: animais empalhados sobre a mesa.      
  Fonte: arquivo pessoal.

          Foto 05: animais empalhados sobre a mesa.
          Fonte: arquivo pessoal.
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Esses exemplares, somados a outros aspectos do museu, tornavam aquela instituição a 

mais desejada, a mais importante. Segundo relatos de Montenegro, por volta do ano de 1863 

houve uma exposição pública no museu que durou três dias consecutivos “[...] e que nos três 

dias milhares de pessoas de todas as idades e condições se sucediam ininterruptamente para 

contemplar  o  que  lá  existia  em  preciosas  amostras  das  nossas  riquezas  naturais”. 

(MONTENEGRO, 1979, p. 135-136). 

A estrutura física e todo o mobiliário do Ginásio eram vistos com muita admiração por 

seus frequentadores, segundo Santos (1982), citado por Barroso objetos como:

[…]  peças  de  jacarandá,  cadeiras  vienenses,  mesas  trabalhadas  que 
representavam  obras  de  marcenaria,  quadros  pintados  a  óleo,  retratando 
vários  mestres,  adornavam as  paredes,  e  estampas  importadas  da  Europa 
guarneciam os corredores. (BARROSO FILHO, 2008, p. 122). 

Nas  fotos  que  seguem abaixo  podemos  observar  alguns  desses  móveis,  que  eram 

objetos de admiração dos frequentadores do Ginásio. Esses móveis até hoje permanecem em 

salas especiais, onde aconteciam as defesas de teses dos professores candidatos a se tornarem 

catedráticos. 

           Foto 06: Móveis do Ginásio Pernambucano – sala de defesa das Teses.
           Fonte: arquivo pessoal.
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Ainda  hoje,  nas  paredes  e  no  salão  nobre,  encontramos  retratos  e  bustos  que 

homenageiam nomes da nossa literatura, professores e ex-diretores do colégio:

                               
                                   Foto 07: Quadro retratando homenagens acadêmicas ao professor Amaro Quintas em 1963.
                                Fonte: Arquivo Pessoal.

Esses mobiliários nutriam um grande significado para a instituição e além disso, o 

Ginásio carrega a história de que por lá passaram grandes nomes da sociedade pernambucana, 

isso certamente alimentava as esperanças de um futuro brilhante, principalmente pelas classes 

populares que viam no Ginásio a possibilidade de ascensão e prestígio social  que durante 

muitos anos era privilégio apenas da elite por meio de um ensino secundário definido como 

uma […] “passagem preparatória para o topo da escolaridade [...]” (XAVIER, 1994, p. 75). 

Portanto, esse caráter propedêutico do ensino secundário povoava o imaginário daqueles que 

não podiam frequentar estas instituições.   

3.3 O significado da instituição na cidade do Recife

Ainda  no  auge  de  toda  sua  imponência  –  até  meados  dos  anos  60  –  o  Ginásio 

despertava o interesse daqueles que almejavam ingressar na Faculdade de Direito. Segundo 

Montenegro, “os alunos39 em regra só queriam saber das disciplinas que os ajudassem a entrar 

39 .  O termo está no gênero masculino porque no início o Ginásio Pernambucano era uma escola apenas para  
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na Faculdade de Direito. E serviam-se do Liceu como de apenas um trânsito para Olinda”.40 

(MONTENEGRO, 1979, p. 31).  Como afirmamos anteriormente, outro aspecto que legitima 

toda a História de tradição imperial e pedagógica do Ginásio é que por lá passou de acordo 

com Barroso Filho,

[...] parte considerável da elite política e intelectual de Pernambuco, desde o 
final do século XIX até os anos 1960. Ele é apontado como um “celeiro de 
lideranças”, escola que formou nomes destacados na história social, cultural 
ou política do Estado de Pernambuco. O GP era um exemplo expressivo da 
antiga função social do ensino secundário; foi, sem dúvida, a expressão mais 
acabada  de  “escola  pública  de  qualidade”,  tal  como  era  concebida  e 
praticada num momento histórico definido. (BARROSO FILHO, 2008, p. 
125). 

Grandes  nomes  da  sociedade  pernambucana  como  ex-governadores,  prefeitos, 

senadores,  deputados,  escritores,  entre  outros,  estudaram  no  Ginásio  Pernambucano, 

contribuindo para reforçar ainda mais a sua tradição. Dentre os nomes41 que passaram pela 

instituição  destacamos:  Agamenon  Magalhães,  Amaro  Quintas,  Ariano  Suassuna,  Celso 

Furtado,  Clarisse Lispector,  Claudionor  Germano,  Eraldo  Gueiros  Leite,  Augusto  Lucena, 

Fernando Castelão, Fernando Santa Cruz, Joaquim Francisco, Liberato costa Júnior, Marco 

Maciel, Lucilo Varejão Neto, Marcos Magalhães, Valdemar de Oliveira, entre outros. Alguns 

desses alunos (as) mais tarde tornaram-se professores do Ginásio como Agamenon Magalhães 

e Amaro Quintas, além de nomes como: Adauto Pontes, Aníbal Bruno, Armando Souto Maior, 

Antônio Souto Neto, Lucilo Varejão Filho, Bernadete Pedrosa,  Lauro de Oliveira,  Manuel 

Correia de Andrade, Ulysses Pernambucano e Olívio Montenegro.

O fato desses intelectuais terem contribuído, ora enquanto alunos (as), ora enquanto 

professores (as), foi uma das razões pelas quais esta instituição se tornou um local de grande 

prestígio. Outro fator que atestava a importância do Ginásio eram os concursos públicos para 

professor, naquela época fazia carreira quem conseguisse ali ingressar. Nesses concursos os 

meninos. De acordo com Barroso Filho, 2008 o ingresso das meninas só aconteceu em 1955.

40.  Embora  o  curso  de  Ciências  Jurídicas  criado  em 1827 funcionasse  na  cidade  de  Olinda,  ele  originou a  
fundação da Faculdade de Direito do Recife num momento em que Pernambuco estava se projetando pelas suas 
riquezas e literatura.

41  Sobre esses alunos consultar Franca (1977). 
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candidatos deveriam elaborar uma tese com o objetivo de se tornar catedrático, além de passar 

por provas escritas e didáticas e defesa de suas teses. Sobre estes concursos Barroso filho nos 

diz que:

Os  concursos  públicos  para  ali  ingressar  são  lembrados  como 
acontecimentos expressivos, atraindo as atenções da inteligência do Estado 
de Pernambuco,  o  GP,  ao lado da Escola Normal  (IEP),  forneceu grande 
parte dos quadros docentes que fizeram funcionar as primeiras faculdades 
públicas  e  privadas  do Estado.  Num tempo em que  a  escola  pública  era 
numericamente inexpressiva, o velho Ginásio pontificava como uma espécie 
de vitrine; território de renomados professores catedráticos, ali se exercitava 
a  rigorosa  formação  da  juventude  para  ingresso  no  mundo  da  cultura 
acadêmica  e  do  êxito  profissional  enquanto  trabalhadores  intelectuais, 
futuros dirigentes, condutores dos destinos da nação. (BARROSO FILHO, 
2008, p. 124-125). 

A composição do corpo docente era mais um destaque para a sua tradição, uma vez 

que esse “[...] era considerado um pedaço de vida intelectual da cidade. Num tempo em que a 

intelectualidade formava um círculo muito restrito,  ele  era  um “equipamento cultural”  do 

Recife. Palco de conferências, palestras e solenidades culturais, [...]” (BARROSO FILHO, 

2008, p. 125). 

Nos anos de 1955, o Ginásio induzido pelas pressões sobre a oferta de vagas abre suas 

portas para as alunas.  Nesse momento, alguns depoimentos revelavam a forma como essa 

“invasão42” foi recebida.

“Eu acho que a entrada de meninos e meninas no GP (...) foi um indicativo de que o GP já  
não era o mesmo. Mas essa ideia de que o ensino público não prestava só se generalizou  
mais tarde, lá pelos anos 60”. (Depoimento de Everaldo Vieira) (BARROSO FILHO, 2008, 
p. 179). 

“Quando o curso feminino abriu, foi a época da massificação do ensino; aí as turmas já  
eram de 50 alunos. Você sentia que não era mais aquele nível. Nós éramos rigorosos, havia  
muita reprovação, as turmas terminavam pequenas, mas no curso feminino, quando entrava,  
entrava a classe social menos privilegiada” (Depoimento da professora Rachel Caldas Lins) 
(BARROSO FILHO, 2008, p. 179). 

42 Termo utilizado por Barroso Filho(2008) ao tratar o ingresso das meninas no Ginásio Pernambucano, de 
acordo com este autor a expressão “invasão das multidões” foi proferida por um dirigente educacional de  
Pernambuco, assustado com as mudanças no ensino público e, principalmente com a chegada das classes  
populares na escola.
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Nestes  depoimentos  encontramos indícios  de  como o processo  de  massificação da 

escola pública foi recebido,  sendo este concebido enquanto um fator  determinante para o 

“declínio dessa instituição” talvez, essa responsabilidade pelo declínio estivesse relacionada 

principalmente,  ao  fator  de  diferenciação  social  que  perpassava  pelas  condições  sócio 

econômicas dos novos frequentadores e desse modo, estava atrelado aos indicadores de uma 

classe social desprovida de bagagem cultural que naquele contexto era responsabilizada pela 

decadência do ensino. 
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CAPÍTULO IV

O  GINÁSIO  PERNAMBUCANO  ENQUANTO  ELEMENTO  DE  CONQUISTA 

POPULAR E DEMOCRÁTICA

 
   
Foto: Vista do Ginásio Pernambucano às margens do Rio Capibaribe.
Fonte: http://www.maisturismo.net/recife-pb-brasil/ginasio-pernambucano/ 
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[…] Na época apesar de existir outras escolas estaduais no Recife eu  
me  lembro  bem  que  o  Ginásio  ainda  era  considerado  uma  das  
melhores escolas do Estado de Pernambuco; era um colégio bastante  
disputado  nas  suas  vagas  por  ter  um  ensino  de  excelência  se  
comparado com outros da rede pública...”  (Depoimento de Ricardo 
Perrier).

Neste último capítulo analisamos a partir das fontes produzidas as questões que nos 

propusemos a investigar, sendo a instituição escolar um dos elementos centrais para nossa 

compreensão. Discutimos através dos depoimentos obtidos esse imaginário otimista lançado 

sobre uma escola pública considerada durante décadas um símbolo de tradição e qualidade 

tendo  como  ponto  de  partida  as  aspirações  dos  (as)  alunos  (as)  quanto  ao  poder  dessa 

instituição no que se refere aos distintivos sociais que ela poderia conferir.  A partir dessa 

questão  inicial,  outras  questões  norteadoras  serviram  para  complementar  as  análises  e 

discussões sobre o que significava estudar no Ginásio Pernambucano dos anos 1980. 

 De acordo com as lutas pela ampliação de ensino gratuito em nível médio, a expansão 

da escola secundária em Pernambuco obteve resultados significativos. Em meados dos anos 

1950,  Barroso  Filho  (2009)  afirma  que  o  estado  de  Pernambuco  ocupava  uma  posição 

secundária em relação a outros estados do país. De acordo com este autor,

[…]  Pernambuco  estava  muito  distante  de  possuir  uma  rede  pública  de 
ensino  secundário.  A expansão  da  rede  primária  atuava  como  fator  de 
pressão para a implementação de uma efetiva rede de escolas públicas capaz 
de cobrir as necessidades de escolarização média da população do Estado,  
mas  as  ofertas  existentes  resumiam-se  a  um  pequeno  número  de 
estabelecimentos  oficiais  que  abrigavam  uma  população  escolar  ínfima 
diante do conjunto das crianças e adolescentes em idade de frequentar esse 
nível de ensino. (BARROSO FILHO, 2009, p. 103). 

Durante  muitos  anos como trata  Barroso Filho (2009) apenas  duas  instituições  de 

ensino público se destacavam em Pernambuco: o Ginásio Pernambucano (GP) e o Instituto de 

Educação (IEP)43”. Ainda segundo este autor,

43 Nesse período, meados de 1949 o Ginásio era frequentado apenas por meninos e o IEP apenas por moças.  
(Barroso Filho, 2009). 
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o  marco  simbólico  da  expansão  do  ensino  público  secundário  em 
Pernambuco é o ano de 1949, quando começaram a funcionar – instituídas 
pela  Lei  nº  406 de  28/12/48  –  as  primeiras  turmas  noturnas  do  Ginásio 
Pernambucano/CEP). A abertura de cursos noturnos foi uma forma usual de 
atender aos reclamos de maior oferta de ensino público sem a necessidade de 
construir  novos  prédios.  Tornou-se  frequente  a  utilização  de  prédios  de 
grupos escolares – ociosos à noite – para a instalação de classes secundárias. 
Essa  estratégia,  além  de  representar  uma  economia,  para  atender  a  um 
segmento específico (afinal,  as turmas noturnas  eram destinadas  a  alunos 
trabalhadores) e escapar de eventuais críticas sobre o favorecimento a setores  
privilegiados. (BARROSO FILHO, 2009, p. 105).

É importante  ressaltarmos que não é  objeto de nossa pesquisa um estudo sobre o 

ensino  secundário  em Pernambuco,  embora  o  Ginásio  Pernambucano  tenha  sido  durante 

muitos anos uma instituição tradicional de ensino secundário, na qual predominava o maior 

número de matrículas. Queremos apenas salientar que, nesse contexto de expansão do ensino 

público em Pernambuco, o Ginásio por ser uma das poucas instituições que se destacava 

enquanto espaço de instrução pública que seguia um modelo de excelência e era segundo 

Barroso  Filho:  “[...]  um objeto  de  desejo  para  todos  aqueles  que  enxergavam na  escola 

secundária  um  passaporte  seguro  para  o  exercício  das  cobiçadas  funções  de  direção  da 

sociedade”. (BARROSO FILHO, 2009, p. 118). 

Ao final dos anos de 1970 do século passado e início da década de 1980, o Ginásio 

Pernambucano começou a vivenciar uma crise e um dos principais fatores para esse fenômeno 

é atribuído à presença das classes populares, que de acordo com os projetos de difusão da 

oferta de ensino, ou seja, a abertura da escola pública, acabou por desvalorizar a forma como 

o ensino era ministrado.

Nos anos 1980, período a que dedicamos o estudo deste trabalho, o Ginásio ainda 

carregava o  mito  de  suas  tradições.  O fato  de  ser  “escola  grande,  respeitada”,  escola  de 

Clarice  Lispector,  Agamenon  Magalhães,  Celso  Furtado  entre  outros  grandes  nomes  da 

sociedade, fazia dela um objeto de desejo e aspiração das classes populares. 

Do  ponto  de  vista  oficial,  nos  anos  de  1980  o  Ginásio  Pernambucano  era  uma 

instituição  pública  de  ensino  como qualquer  outra  da  cidade  do  Recife,  contudo  para  se 

conseguir  uma vaga fazia-se  necessário  o  “famoso  jeitinho  brasileiro”,  ou  seja,  conhecer 

alguém “influente” que pudesse facilitar  o processo de matrícula.  E,  em alguns casos,  os 

alunos precisavam se submeter aos exames admissionais para que assim pudessem estudar na 
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instituição44.  Esses  exames,  para  alguns  candidatos,  transformavam-se  numa  barreira 

intransponível,  já  que  eram de  caráter  eliminatório  e  tinha  como  objetivo  aferir  as  reais 

condições dos alunos para ingressar na instituição. Para aqueles que conseguiam passar nos 

testes  admissionais  havia  uma  imensa  alegria  acompanhada  de  grandes  expectativas  em 

relação aos anos de escolarização no famoso Ginásio.

O processo de declínio da instituição – perda de prestígio – se  inicia  a partir  dos 

projetos de expansão de políticas que visavam massificar o acesso às instituições públicas de 

ensino.  Sobre esta época, Barroso diz que

O patrimônio pedagógico secular do GP e o prestígio de seus docentes não 
eram fortes o suficiente para impedir a expansão das políticas educacionais 
de  caráter  democratizante/modernizador  que  são  desencadeadas  desde  a 
República Populista e se aceleram durante os governos militares. A expansão 
da oferta de ensino público, a abertura progressiva das escolas públicas à 
massa  da  população,  irão  exigir  mudanças  no  cotidiano  não  apenas  das 
novas escolas, mas atingir também o GP. (BARROSO FILHO, 2008, p. 
204). 

Diante desse novo cenário, o Ginásio começou a receber alunos e alunas de diferentes 

classes sociais que passaram a frequentar a instituição com o objetivo de ter uma educação 

diferenciada, de qualidade. Mas, esse processo de massificação não ocorreu assim de forma 

tão  natural,  ele  enfrentou  muitas  resistências,  principalmente  por  parte  dos  professores 

catedráticos, que viam nele a desvalorização do ensino público e principalmente do professor. 

Alguns depoimentos revelam os sentimentos de oposição a democratização do ensino público 

no  Ginásio  Pernambucano.  Na  concepção  do  professor  Manuel  Correia  de  Andrade,  a 

massificação da escola pública desvalorizava o trabalho do professor.

“Então, um dos fatores foi a ampliação considerável do número de alunos matriculados, a  
popularização (...).  outro fator é  o  desprestígio do professor  perante o poder público.  O  
poder público, tendo que aumentar o número de professores, fez uma política  de baixos  
salários. E a qualidade está ligada aos salários. O sujeito que ganha pouco tem que dar uma  
quantidade  de  aulas  enorme  para  sobreviver  e  perder  prestígio  social” (Depoimento  do 

44. Ressaltamos aqui que nem todos os egressos (as) por nós entrevistados passaram pelo exame de admissão. No 
ano em que alguns alunos (as) ingressaram na instituição não houve o exame.
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professor Manoel Correia de Andrade) (BARROSO FILHO, 2008, p. 210). 

Em outro depoimento encontramos a reação de indignação de uma professora sobre a 

contratação dos novos professores para este novo Ginásio massificado.

“os  novos  professores  tinham  umas  teorias  novas  de  que  os  alunos  eram  pessoas  que  
deveriam  receber  maior  liberdade,  para  serem  aceitos.  Eles  pregavam  que  deveria  se  
conquistar a simpatia dos alunos. Isso começou a balançar a estrutura do GP. [...] Hoje os  
jovens recebem muita liberdade e não respeitam o professor como era naqueles tempos. Os  
professores também mudaram muito, não têm mais aquela mesma postura, sentam no birô,  
vêm pro colégio de  bermuda,  de chinelo”.  (Depoimento  da professora Auridéia  Cardoso) 
(BARROSO FILHO, 2008, p. 211).

Nesses  depoimentos  observamos  nos  termos  e  justificativas  apresentadas  pelos 

professores  a  expressão  da  não  aceitabilidade  de  massificação  dessa  instituição.  Não 

queremos  desconsiderar  questões  de  grande  relevância,  quando  se  trata  de  qualidade  de 

ensino apresentadas nos discursos acima, como a valorização do professor e a forma de se 

conceber  as  teorias  pedagógicas.  Todavia,  não podemos  legitimar  esse  discurso  enquanto 

pressuposto de uma educação voltada para poucos, de algo que só poderia ser desfrutado por 

(alguns)  indivíduos  socialmente  privilegiados  destinados  a  ocupar  lugares  socialmente 

distintivos.

De acordo com Castro (1998), na década de 1980, ter ou cursar o ensino de 2º grau – 

hoje denominado ensino médio – ainda era considerado algo para a elite. Segundo este autor, 

a escola secundária sempre foi vista e praticada em nosso país conforme o modelo europeu, 

ou seja, orientada para a formação intelectual, humanística e filosófica, ou voltada para a 

formação científica,  que objetivava uma carreira  de nível  superior,  restrita  aos  filhos  das 

classes médias e altas da sociedade.

Dados do IPEA45  mostram que durante os anos de 1980, com uma população de 

aproximadamente  6.143.50346 habitantes,  o  estado  de  Pernambuco  tinha  um  percentual 

elevado de pessoas entre 10 e 14 anos que sequer sabiam ler e escrever um bilhete simples47. 

Esses  dados  indicam  também  que  no  início  dos  anos  1980  apenas  3,8%  da  população 

pernambucana com mais de 25 anos possuía mais de onze anos de estudo, o que de acordo 

45 IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). 
46 População residente em Pernambuco segundo dados do IBGE. 
47 Sobre este assunto consultar dados do IPEA disponível em: http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx 
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com a pesquisa do IPEA compreendia até o primeiro ano de um curso universitário. 

Logo,  numa  sociedade  em  que  apenas  uma  minoria  possui  alguns  anos  de 

escolarização, subentende-se que poder frequentar parte do ensino de 1º grau ou todo o ensino 

de 2º grau numa instituição considerada um modelo de excelência era naquela época algo 

extraordinário e, nesta perspectiva, estudar no Ginásio Pernambucano poderia representar o 

símbolo de uma valiosa conquista pessoal.   

Essa questão nos obriga a refletir  sobre o papel que a instituição escolar passa a 

exercer, ou seja, nas possibilidades sociais que ela pode viabilizar aos seus frequentadores 

seja  em  termos  profissionais  ou  em  termos  de  conhecimentos.   Afinal  de  contas,  essa 

instituição é concebida enquanto um instrumento de promoção da democracia principalmente, 

quando se transforma em instrumento capaz de promover à ascensão social. 

4.1 Alguns elementos conceituais

Ao procurarmos responder o que os depoentes buscavam nessa instituição de ensino 

por meio do processo de escolarização, encontramos nos estudos de Bourdieu (1930-2002) 

referências que nos ajudaram a discutir o papel do acesso ao Ginásio Pernambucano nos anos 

de 1980. 

Bourdieu e Passeron (1975) compreendem a escola enquanto um instrumento que 

privilegia estilos de pensamento e de linguagem específicas das classes dominantes, ou seja, 

um instrumento que legitima privilégios educacionais e profissionais daqueles que detêm o 

poder econômico e o capital cultural na sociedade. 

Segundo Bourdieu  (1975),  nas  sociedades  modernas  e  democráticas,  não  bastava 

mais a “superioridade de sangue” nem tampouco os “títulos de nobreza”, mas a cultura que 

passou a ser concebida como um elemento de distinção social. O pensamento de Bourdieu 

nos  mostra  que  os  sistemas  de  ensino  não  têm  condições  de  equalizar  socialmente  os 

indivíduos, mesmo que estas condições levem em consideração o fenômeno da meritocracia. 

Para ele, o “dom” e “aptidão natural” não explicam o fato de determinados indivíduos se 

destacarem no âmbito escolar.

Ao  abordar  o  espaço  social  como  um  campo  de  lutas  no  qual  os  indivíduos 

constroem estratégias para melhorar sua posição social, Bourdieu (1989) criou uma série de 
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conceitos que explicam as desigualdades escolares e os privilégios sociais e culturais. Em 

nosso trabalho, apresentamos como compreendemos cada um deles e como fazemos uso dos 

mesmos enquanto categorias de análises.

O Capital simbólico  - De acordo com Bourdieu (2007) este poder simbólico funciona como 

um poder invisível, muitas vezes irreconhecível, embora sempre legitimado. Nas palavras de 

Bourdieu,

“[…] os símbolos são os instrumentos por excelência de 'integração social':  
enquanto instrumentos de comunicação, eles tornam possível  o  consensus  
acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a 
reprodução da ordem social: a interação 'lógica' é a condição da interação 
'moral'”. (Bourdieu, 2007, p.10). 

Bourdieu  explica  que  para  compreendermos  o  papel  atribuído  às  produções 

simbólicas no tocante a reprodução das estruturas de dominação é necessário atentarmos para 

o  fato  de  que  os  sistemas  simbólicos  podem  ser  “[...]  produzidos  e,  ao  mesmo  tempo, 

apropriados  pelo  conjunto  do  grupo  ou,  pelo  contrário,  produzidos  por  um  corpo  de 

especialistas  e,  mais  precisamente,  por  um campo de produção de produção e  circulação 

relativamente  autônomo” (Bourdieu,  2007,  p.  12).  Portanto,  a  partir  desses  fundamentos, 

compreendemos  o  Ginásio  Pernambucano  enquanto  um  espaço  simbólico,  um  espaço 

instituidor de competências capaz de possibilitar aos seus frequentadores a aquisição de um 

determinado capital escolar posteriormente transformado em capital social. 

O Capital Social   - A influência desse capital é segundo Bourdieu (1998) uma tentativa de 

entender  a  forma como indivíduos  inseridos  em uma rede  estável  de  relações  sociais  se 

beneficiam de suas próprias posições. Bourdieu afirma que

O capital  social  é  o  conjunto  de  recursos  atuais  ou  potenciais  que  estão 
ligados  à  posse  de  uma  rede  durável  de  relações  mais  ou  menos 
institucionalizadas de interconhecimento e de inter-reconhecimento  ou, em 
outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não 
somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas 
pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos 
por ligações permanentes e úteis. (BOURDIEU, 1998, p. 67). 
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Esses grupos de acordo com Bourdieu podem ser representados pela “família, antigos 

alunos de escolas de 'elite', clube seleto, nobreza, etc”. (BOURDIEU, 1998, p. 67). São nestes 

grupos, denominados espaços sociais que se manifestam conforme explica Bourdieu (1998) 

as relações de poder. Ainda segundo este autor o capital social é explicado a partir de três 

aspectos:  os  elementos  constitutivos;  os  benefícios  obtidos  pelos  indivíduos  mediante  a 

participação em grupos ou redes sociais e sob as formas de reprodução deste tipo de capital.  

Dessa forma, a família, o clube  e a escola podem ser compreendidos enquanto elementos 

constitutivos  de redes  sociais  que  dão ao indivíduo o sentimento de pertencimento  a  um 

determinado grupo. 

Sobre os benefícios obtidos pelos indivíduos mediante a participação em grupos ou 

redes  sociais,  Bourdieu  (1998)  destaca  que  esses  benefícios  adquiridos  permitem  aos 

indivíduos uma apropriação de bens materiais e simbólicos que circulam entre membros de 

um campo social. 

Quanto às formas de reprodução deste tipo de capital social, Bourdieu (1998) afirma 

que  é  produto  do  trabalho  necessário  para  produzir  as  redes  de  relações  duráveis, 

proporcionando  vantagens  (sejam  materiais  ou  simbólicas)  para  os  membros  de  uma 

determinada rede  social.  Assim,  ressaltamos  a  importância  do  capital  social  para  aquelas 

classes que ao participarem de determinados grupos sociais veem nestes a possibilidade desse 

capital por meio de benefícios simbólicos. 

Outro aspecto do capital social enfatizado por Bourdieu é a incorporação do conceito 

de habitus. A noção desse conceito enfatiza que

[…] cada  grupo social,  em função de  sua  posição  no  espaço social,  iria 
constituindo ao longo do tempo um conhecimento prático sobre  o que é 
possível ou não de ser alcançado pelos seus membros dentro da realidade 
social na qual eles agem e sobre as formas mais adequadas de fazê-lo. Dada 
a posição do grupo social e, portanto, de acordo com o volume e os tipos de 
capital (econômico, social, cultural e simbólico). (NOGUEIRA, 2009, p. 44-
45). 

Nesse sentido, o habitus enquanto produto  das relações sociais assegura a reprodução 

das relações que o produziram, de acordo com valores, normas e princípios sociais que uma 

vez interiorizados orientam a ação dos sujeitos na sociedade. 

O Capital Cultural -  A construção do conceito de capital cultural em Bourdieu surge a partir 
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da necessidade de se compreender as desigualdades escolares que, de acordo com a sua teoria, 

é  caracterizada pelos valores atribuídos  ao fator  cultural.  Para Bourdieu (1998),  o  capital 

cultural se apresenta de três formas: objetivado, incorporado ou institucionalizado. O estado 

objetivado está relacionado à propriedade de objetos culturalmente valorizados. A segunda 

forma se refere à cultura legitimada pelo indivíduo, como habilidades linguísticas, postura 

corporal,  crenças  e  comportamentos  próprios  da  cultura  dominante.  Por  fim,  o  estado 

institucionalizado  que  está  relacionado  à  posse  de  certificados  escolares,   conferido  aos 

sujeitos como atestados de formação, ou capital cultural. Neste último, o capital cultural se 

apresenta sob a forma de diplomas e certificados que proporcionam àqueles que o possuem 

valores legitimados por meio de uma cultura.

Nesse  capital,  a  educação  escolar  se  transformaria  em um recurso  tão  importante 

quanto a propriedade do capital econômico48, no que se refere a determinação e reprodução 

dos  indivíduos  na  sociedade.   Além disso,  o  autor  destaca  que  os  benefícios  materiais  e 

simbólicos  de  um  certificado  escolar  só  tem  efeito  quando  estes  são  raros.  Em  nosso 

entendimento, quando a sua aquisição é destinada para poucos privilegiados. 

O Imaginário Social

Ao tratarmos a questão do acesso ao Ginásio Pernambucano no campo do imaginário 

social, sentimos a necessidade de primeiramente apresentarmos uma compreensão quanto a 

definição do imaginário social. Sabemos que o termo imaginário social é bastante utilizado 

pelos  antropólogos  e  sociólogos  e  dependendo  da  realidade  social,  assume  diferentes 

conotações. 

O imaginário social nos remete à discussão da realidade. Esta é compreendida “como 

substantivo, a realidade se refere a uma forma de ser, a um estado, a uma manifestação do 

real”.  (TEVES, 1992, p. 05). Nesta perspectiva, é concebida não apenas como algo que é 

exterior ao indivíduo, mas também pela forma como este a interpreta e dela se apropria. Pois, 

como tratou Teves (2009), “a realidade é sempre síntese do processo no qual se dialetizam 

fatos e interpretações múltiplas”. (TEVES, 2009, p. 05). Nesta compreensão, ao tratarmos do 

48  . O conceito de capital econômico não foi apresentado porque em nossa pesquisa nos aproximamos mais dos 
conceitos relacionados ao capital simbólico, social e principalmente cultural que o Ginásio podia oferecer aos 
seus frequentadores. 
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tema  realidade,  estamos  particularizando  o  processo,  ou  seja,  a  totalidade  na  qual  esta 

particularização está inserida e, ao mesmo tempo, está indissociável nesta fragmentação do 

real as percepções que são construídas sobre a mesma.   

De acordo com Campos (2011), as reflexões sobre o imaginário social surgiu nos anos 

1960 na França a partir  da história  das mentalidades que estava pautada nos sistemas de 

crenças, valores e representações. Chartier (1990) afirma que as mentalidades conduzem os 

indivíduos sem que eles percebam, atuando de forma coletiva.  Segundo este autor, “uma 

sociedade partilha de conteúdos, de pensamentos interiorizados nos indivíduos, sem que seja 

necessário explicitá-los”. (CHARTIER, 1990, p. 41).

Campos (2011), afirma que a história das mentalidades inauguraram um novo campo 

de pesquisas, no que se refere aos estudos históricos. Assim, o imaginário social passou a ser 

concebido de acordo com a mudança de comportamento dos indivíduos. Sobre essa questão, 

Barros (2009) afirma que: “o imaginário é algo que faz parte do cotidiano dos indivíduos e se 

faz tão presente quanto aquilo a que atribuímos o valor de real ou considerado como algo 

concreto.” (BARROS, 2009, p. 91). 

Ao tratarmos do conceito de imaginário social, estamos nos referindo a uma dimensão 

simbólica que, conforme Santos (2005), pode  ser “formulada através das vivências, objetivos 

e metas dos indivíduos”. (SANTOS, 2005, p. 48). Essa dimensão, coloca o imaginário social e 

o poder simbólico lado a lado, ou seja, intimamente relacionados. Para Baczko (1984) “ a 

imaginação estaria vinculada ao plano simbólico dos sonhos e seria paradoxal relacioná-la 

com o poder, ao qual é atribuída certa seriedade, e seria vista como algo concreto ou real”.  

(BACZKO, 1984, p. 297). 

Para definir o imaginário social, Baczko (1984) utilizou a definição construída por 

Michelet,  este  último define  o  imaginário  “[...]  como sendo os  lugares  de  expressão  das 

expectativas e aspirações populares latentes, […] o lugar de lutas e conflitos, entre os grupos 

sociais com recursos e os desprovidos de bens” (BACZKO, 1984, p. 303). Conforme Baczko 

(1984) para Michelet “o imaginário produz um peso importante sobre as esferas políticas e 

sociais.” (MICHELET, apud BACZKO 1984, p. 303). 

Baczko  (1984)  salienta  que  para  os  estudos  que  envolvem o  imaginário  social  é 

necessário atentar para as especificidades desse conceito, o que em sua concepção evitaria 

diferentes  direções  e  ecletismos,  uma  vez  que  o  termo  carrega  um sentido  polissêmico, 
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principalmente quando tratamos do aspecto social. O autor acrescenta que o uso do termo 

merece atenção pelo fato de que “cada período possui suas formas singulares de imaginar, 

reproduzir e renovar o imaginário, assim como possuem modalidades específicas de acreditar, 

sentir e pensar.” (BACZKO, 1984, p. 309). 

Portanto,  para  Baczko  (1984)  o  imaginário  social  seria  um mecanismo  capaz  de 

regular a vida em sociedade. Nesse contexto, Campos (2011) diz que “[...] o imaginário social 

seria uma forma eficiente do controle da coletividade e também um meio para a legitimação 

do poder dos indivíduos. (CAMPOS, 1984, p. 05). 

4.2 Das aspirações ao acesso: o que o Ginásio Pernambucano dos anos 1980 prometia aos 

seus frequentadores?

“[..]  estudar  em  uma  escola  pública  onde  havia  estudado  várias  
celebridades  era  incrível  e  nos  deixava  orgulhosos!  Havia  muitos  
esportes  (joguei  basquete),  uma  banda  marcial  maravilhosa,  
laboratórios de ciência,  de literatura...”  (Ângela Cristina de  Paiva 
Chiarelli).

Ao  concebermos  o  Ginásio  Pernambucano  enquanto  um  capital  simbólico  e 

principalmente cultural, nos aproximamos das ideias de Bourdieu ao tratar a realidade social 

através de seus espaços, campos e capitais afirmando que

[..] as hierarquias culturais reforçariam as divisões sociais na medida em que 
elas são utilizadas para classificar os os indivíduos segundo os tipos de bem 
cultural que eles produzem, apreciam e consomem. Os indivíduos que se 
envolvem com bens culturais considerados superiores, ganham prestígio e 
poder, seja no interior de um campo específico, seja na escala da sociedade 
como um todo. Pode-se dizer que por meio desses bens, eles se distinguem 
dos grupos socialmente inferiorizados.  (NOGUEIRA  2009, p. 34-35).

Iniciamos as questões deste trabalho perguntando aos egressos (as) porque eles (as) 

foram estudar no Ginásio Pernambucano e constatamos que a história de tradição e qualidade 

do  ensino  foram  apresentadas  como  fatores  essenciais  para  a  escolha  da  escola  como 

podemos observar na tabela abaixo
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  Tabela 01- Porque você foi estudar no Ginásio Pernambucano?

Porque naquela época ele ainda era considerado uma das melhores escolas do  
estado de Pernambuco.

7

Porque era um colégio de referência, era um colégio bom. 2
Porque a instituição gozava de certo prestígio, tinha nome, tinha um significado e  
pela tradição que o colégio tinha.

2

Porque era uma escola pública de qualidade e fazíamos teste pra entrar lá. 1
Porque havia rigorosidade e era muito difícil entrar lá. 1

   

Nessas   respostas  observamos  os  primeiros  indícios  dos  significados  que  essa 

instituição ainda carregava nos anos 80, pois os discursos apresentados  apontam para uma 

expectativa quanto a excelência da instituição e o que essa “fama” poderia proporcionar aos 

seus possíveis frequentadores. Estudar no que era considerado uma das melhores escolas do 

estado de Pernambuco representava o simbolismo da distinção social. 

 O prestígio social que esta instituição de ensino carregava é ao nosso ver uma espécie 

de  capital  cultural  que  para  Bourdieu  (1998)  pode  ser  adquirido  também na  escola.  Ao 

descrever  as  formas  do  capital  cultural,  Bourdieu  (1998)  nos  diz  que  a  terceira  forma 

apresentada a partir do estado institucionalizado pode ser observada por meio do certificado 

escolar, 

Com o diploma, essa certidão de competência cultural que confere ao seu 
portador um valor convencional, constante e juridicamente garantido no que 
diz respeito à cultura, a alquimia social produz uma forma de capital cultural 
que tem uma autonomia relativa em relação ao seu portador e, até mesmo em 
relação  ao  capital  cultural  que  ele  possui,  efetivamente,  em um mesmo 
momento histórico.  (BOURDIEU, 1998, p. 78).  

Nessa relação em que o certificado escolar se transforma em um objeto de valor e 

passa a representar para o sujeito uma espécie de capital cultural institucionalizado podendo 

esse sujeito estabelecer comparações e valores com outros sujeitos não pertencentes ao seu 

grupo  social,  constatamos  que  essa  instituição  ainda  preservava  todo  esse  simbolismo 

imperial  que  povoava  o  imaginário  de  seus  frequentadores.  A passagem  pelo  Ginásio 

Pernambucano  conferia  aos  alunos  oriundos  das  camadas  populares  da  sociedade 
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pernambucana uma função simbólica legitimando, talvez, uma posição social. 

Se analisarmos os sentimentos dos egressos (as) em relação à instituição vemos que o 

Ginásio Pernambucano passa a ser compreendido, na perspectiva de Bourdieu, como um bem 

cultural.  Logo, entendemos que a partir dessa perspectiva a escolha desse estabelecimento 

poderia estar permeada por um imaginário de vantagens sociais, o que Bourdieu chamaria 

nesse caso de capital cultural e capital simbólico, os quais na maioria das vezes são utilizados 

pelos  indivíduos  como  estratégia  de  distinção  social.  A dimensão  desse  simbolismo  é 

retratada nos sentimentos expressos pelos egressos (as) que a partir do desejo de estudar no 

Ginásio Pernambucano afirmam: 

“Naquela época era um orgulho estudar no GP! Desde a sétima série eu já sonhava em  
estudar naquele lugar,  pois minha mãe trabalhou lá durante a minha primeira infância;  
então, era como se eu estivesse "voltando para casa", entendes? Meu pai era o cara mais  
feliz do mundo e orgulhava-se de dizer a todo mundo que eu estudava lá”. (Depoimento de 
Luciana Gomes Borges).

Esse orgulho declarado especialmente em relação ao pai em poder expressar que tinha 

uma  filha  estudando  no  Ginásio  Pernambucano  demonstra  claramente  um  processo  de 

distinção social, ou seja,  entendemos que o fato de pertencer a essa instituição de ensino se 

apresenta enquanto um elemento capaz de definir o indivíduo e colocando-o em um patamar 

de valorização que o torna diferente dos demais. Esse sentimento de orgulho também pode ser 

observado na fala de Ricardo  Perrier: 

“Ah!  Na época apesar de existir outras escolas estaduais no Recife eu me lembro bem que o  
Ginásio ainda era considerado uma das melhores escolas de Estado de Pernambuco; era um  
colégio bastante disputado nas suas vagas por ter um ensino de excelência se comparado  
com outros da rede pública...” (Depoimento de Ricardo Perrier).

Aqui, a excelência na qualidade do ensino é a justificativa para o ingresso no Ginásio 

Pernambucano, e essa excelência era a mística que povoava o imaginário das pessoas quanto 

ao  que  estas  poderiam esperar  do  futuro,  afinal  sentiam-se  privilegiadas  por  fazer  parte 

daquele espaço social. 

Ao  questionarmos  os  egressos  (as)  sobre  as  memórias  do  acesso  ao  Ginásio 
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Pernambucano, deparamo-nos com uma lógica contraditória do processo de universalização 

dos  sistemas  de  ensino  que  ao  nosso  ver  continuava  seletiva  e  excludente.  Ouvimos  da 

maioria dos (as) entrevistados (as) a resposta de que não foi difícil conseguir matrícula no 

Ginásio Pernambucano, todavia observamos nas justificativas a contradição das afirmações, 

vejamos a tabela 02 abaixo: 

Tabela 02 - Foi difícil conseguir matrícula no Ginásio Pernambucano?

Sim Não Não soube responder

04 07 02

Tabela 03: Justificativas apresentadas sobre a matrícula 

Sim Não 
03 Para conseguir  a  matrícula    minha  
mãe precisou contar com a ajuda de uma  
pessoa conhecida.
02 Eu precisei fazer um teste de avaliação.

02 Eu precisei apenas passar no teste de admissão.
04  Porque minha mãe conhecia pessoas de lá.

Ao fazermos uma leitura das justificativas apresentadas sobre a dificuldade ou não de 

acesso à matrícula, encontramos dois elementos importantes e ao mesmo tempo semelhantes, 

embora  tenham  sido  apresentados  em  diferentes  contextos.  Em  ambas  justificativas 

encontramos os mesmos elementos de que para a realização da matrícula na instituição era 

necessário realizar alguns testes de admissão ou conhecer alguém que pudesse facilitar esse 

processo. Vejamos nos seguintes depoimentos como os egressos (as) relatam a dificuldade em 

conseguir matrícula no Ginásio: 

“Não.  Foi  só  passar  na  prova,  era  um teste  de  admissão,  naquela  época esse  teste  era  
considerado por alguns alunos muito difícil, acho que é por isso que existia aquela história  
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de que estudar no GP, entrar no GP era muito difícil”.(Depoimento de Geilson Tenório). 

O exame49 de admissão que como pudemos constatar não foi realizado por todos (as) 

egressos (as) por nós pesquisados sendo considerado como uma espécie de vestibular. Neste 

outro, observamos que o facilidade do acesso ocorria através de indicações. Vejamos esse 

depoimento:

“[...] lembro que meu pai só conseguiu matrícula para mim e para meus irmãos através de  
indicação”. (Depoimento de Ângela Cristina de Paiva Chiarelli). 

As aspirações construídas diante do acesso ao Ginásio, não ao Ginásio dos anos 80, 

mas  ao Ginásio imperial  dos  grandes  nomes da sociedade pernambucana,  porque ao que 

parece, essa era ideia que povoava o imaginário dos pais, das mães e dos alunos (as). O sonho 

de estudar naquela instituição acompanhava o simbolismo de um passado que se traduzia 

talvez na forma de uma possível promoção de ascensão social, de um provável êxito escolar 

legitimado pelo prestígio daquela instituição de ensino.  

Para  que  pudéssemos  apreender  o  que  buscavam  os  egressos  (as)  do  Ginásio 

Pernambucano dos  anos 1980, questionamos também a importância  de ter  sido aluno (a) 

dessa  instituição.  Conforme  mostra  a  tabela  04  abaixo,  identificamos  alguns  aspectos 

destacados pelos depoentes sobre essa importância. 

Tabela 04: a importância em ter sido aluno (a) do Ginásio Pernambucano50

Ter os melhores professores da rede estadual, um ensino de qualidade e por sua  
estrutura física e pedagógica.  

09

A importância da tradição que a escola tinha e pelo privilégio de estar num lugar de  
difícil acesso que foi frequentado por pessoas importantes da nossa história.

04

Ter o contato com pessoas de diversas classes sociais e pelas amizades realizadas. 04
Por ter me ajudado a escolher uma profissão. 01
Não sabe. 01
Poder ingressar no ensino superior. 01

49 Esse exame segundo Nunes (2000) […] foi por algumas décadas a linha divisória decisiva entre a  escola 
primária e a escola secundária. Funcionou como um rito de passagem cercado de significados e simbolismos, 
carregado de conflitos para os adolescentes ainda incapazes de lidar com fracassos. (NUNES, 2000. p. 45). 
Fonte: Revista Brasileira de Educação nº 14. 

50  Dada a amplitude de respostas apresentadas pelos entrevistados (as) nesta tabela a categorização dos dados é 
maior do que a quantidade de entrevistados (as). 
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Verificamos, segundo os dados apresentados na tabela 04, que a importância em ter 

sido aluno (a) do Ginásio Pernambucano é reforçada, principalmente, através do passado da 

instituição aliado a um sentimento de orgulho  por ter os melhores professores e saber que 

eles estavam frequentando um espaço antes frequentado por grandes intelectuais: 

[…] estudar em uma escola pública onde havia estudado várias celebridades era incrível e  
nos deixava orgulhosos! (Depoimento de Ângela Cristina de Paiva Chiarelli).

 Outros  elementos na concepção dos  alunos vão se somando a essa importância, 

como  o  fato  da  escola  possuir  um  time  de  basquete,  uma  banda  marcial  e  excelentes 

professores são citados pelos alunos (as) enquanto fatores responsáveis por essa importância:

[...]  Pra mim tudo no Ginásio Pernambucano era diferente, tudo era destaque, atividades  
esportivas eram diferentes, mesmo porque nós tínhamos um instrutor que nos incentivava a  
ser os melhores então a gente tinha um time que era forte em relação a outros times de  
basquete, dentro da rede estadual nosso time era um dos times tão bom quantos, colegas  
nossos iam pra seleção pernambucana de basquete e dentro da parte de banda marcial nós  
tínhamos uma das melhores bandas do estado. Então, duas atividades que com certeza...sem  
falar que a gente tinha alguns equipamentos dentro do colégio  que as pessoas não tinham  
ideia que existiam, a questão da biblioteca,  uma biblioteca secular  que tinha uma vasta  
literatura, museu de história natural, laboratórios de química e biologia[...] (Depoimento de 
Alencio Pedro Silva Afonso).

Em alguns depoimentos  observamos  que a  importância  em ser  aluno do Ginásio 

Pernambucano envolvia além das atividades esportivas citadas anteriormente, aspectos como 

escolha da profissão, admiração pelos professores, a força de vontade que movia os colegas, 

além de ter na instituição dos anos de 1980 um modelo para as atuais instituições.

 “Pra mim o mais importante em ter sido aluno do Ginásio Pernambucano é assim... pra  
história da minha vida é a vantagem de ter ajudado de certa forma na minha profissão de  
jornalista. E, pela referência, as pessoas falavam do Ginásio Pernambucano, o que era o  
Ginásio Pernambucano, de ter passado por lá e assim o que achei mais interessante foi  
perceber que ao meu ver pela passagem que eu tive no Ginásio Pernambucano, eu digo que é  
possível reverter a atual educação no país, por isso eu digo quando me perguntam  se tem  
condições e eu digo que tem, um exemplo foi o Ginásio Pernambucano. Eu peguei os restos  
mortais  do  Ginásio,  alguns  professores  da  antiga  eu  ainda  peguei  lá,  vou  citar  aqui  a  
professora Maria de Lourdes que era professora de História ela era muito boa, na época era  
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tida como a pior, a mais exigente e eu estudei com ela no último ano (meu e dela) lá no  
Ginásio e na quarta unidade eu cheguei a tirar: dez, dez e nove e no último dia de aula ela  
disse  que  tinha  a  honra  de  ter  tido  um  aluno  eu  (aí  citou  meu  nome).  No  Ginásio  
Pernambucano a realidade era diferente eu tinha vindo de escola particular onde os pais dos  
alunos – a maioria – tinha condições financeiras razoáveis. Lá no Ginásio,  eu tinha um  
colega chamado Bráulio ele morava em Nova Cruz - Igarassu  e para vim pra escola ele saia  
de lá pegava as vezes carroça ou bicicleta ia até Nova Cruz, de lá ele pegava um barco,  
atravessava o canal de Santa Cruz aí pegava o ônibus de Maria Farinha, de Maria farinha  
vinha para Rio Doce, de Rio Doce ele tomava o ônibus pra descer na Conde da Boa Vista e  
ir  pra escola,  com muita vontade.  O colégio era público,  mas as pessoas tinham aquela  
vontade aquela gana e hoje quando eu observo e vejo com muita alegria muitos colegas  
meus a maior parte entraram em concursos públicos e concursos públicos da rede federal .  
Eu fiz  concurso para o Estado, mas só passei dois anos eu não gostei  das condições aí  
deixei.  O  fato  de  ter  estudado  no  Ginásio  Pernambucano  foi  muito  importante  pela  
convivência com os professores, ter conhecido um pouco desses professores isso me ajudou  
muito na minha vida até como forma de opinião na minha profissão como jornalista, o fato  
de ter aquele estilo de aula,  os professores antigos, daquilo eu gostava”.(Depoimento de 
Ricardo Perrier). 

Nesse  depoimento  encontramos  uma  representação  decadente  da  instituição:“Eu 

peguei  os restos mortais  do Ginásio” (  Depoimento de Ricardo Perrier).  Nessa frase ele 

compreende  que  já  não  estudava  na  mesma instituição  dos  grandes  nomes  da  sociedade 

pernambucana,  contudo  ele  enumera  fatos  que  em  sua  concepção  corroboravam  para  a 

sustentação de todo um simbolismo. Esse simbolismo nos remete a uma forma de poder que 

na visão de Bourdieu (1989) pode ser tratada como uma forma de ver  e  acreditar  numa 

determinada visão de mundo que ele denomina de poder simbólico, ou seja,

“[...] é um poder de fazer coisas com palavras. E somente na medida em que é 
verdadeira, isto é, adequada as coisas, que a descrição faz as coisas. Nesse sentido,  
o  poder  simbólico  é  um poder  de  consagração  ou  de  revelação,  um poder  de 
consagrar[...]”. (BOURDIEU, 1989, p. 215). 

Portanto, é nas palavras, nos sentimentos e nos desejos apresentados pelos depoentes 

que encontramos a sustentação para todo esse simbolismo do Ginásio Pernambucano. Sobre 

esse  simbolismo  que  na  concepção  de  Bourdieu  é  definida  enquanto  capital  simbólico, 

inferimos que diante do prestígio e consequentemente de uma distinção social que o Ginásio 

oferecia, seus frequentadores acreditavam que o fato de estudar ali lhes proporcionaria um 

reconhecimento social. 
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Ao  procurar  compreender  as  relações  que  envolvem as  representações  sociais  e 

simbólicas de um determinado grupo encontramos nas palavras de Jodelet  (1984) citadas por 

Elzirik (1999) uma definição dessas representações que julgamos ser de grande relevância 

para nossa discussão, nessa definição as representações sociais são entendidas como

“[...] uma forma de interpretar nossa realidade cotidiana [...] atividade mental 
desenvolvida por indivíduos e grupos para fixar suas posições em relação a 
situações, acontecimentos e comunicações da vida cotidiana [...] Ela não é 
simplesmente reprodução, mas construção e comporta, na comunicação, uma 
parte de autonomia e de criação individual ou coletiva”. (Jodelet:361 apud 
Elzerick, 1999, 128).

Nesse sentido, o Ginásio passa a ser interpretado de acordo com os olhares e sentidos 

que os depoentes apresentaram. E, nesse contexto, ele assume uma representação positiva 

manifestada por expressões e sentimentos de carinho. No depoimento de Maria Auxiliadora 

observamos que a importância de ter sido aluna do Ginásio começa com a justificativa do 

difícil acesso:

 “pra mim foi importante não só pelo fato de ser um colégio difícil, de difícil acesso então eu  
me sentia uma pessoa privilegiada por passar e estar ali e também pela história de que  
pessoas da época que eram importantes também passaram por aquele colégio, a maioria que  
era governador, escritores famosos, então pra gente era um orgulho saber que antes da gente  
tinha esse pessoal né?” (Depoimento de Maria Auxiliadora). 

Essa representação imaginária criada a partir do passado da instituição levam-nos a 

compreender que os significados traduzem uma referência do que buscavam esses (as) alunos 

(as) diante de uma realidade historicamente construída. Sobre essa realidade, Teves (1992) 

afirma que:

Conhecer  uma  realidade  é,  portanto,  reconhecê-la  como  historicamente 
determinada, constituída por sujeitos que a representam, a simbolizam. Sob 
a forma de percepção, de intuição, de sensações, de concepções, a realidade 
é  sempre  uma  realidade  para  um indivíduo ou  grupo de  indivíduos  que 
compartem entre si o sentido dessa realidade. (TEVES, 1992, p. 07)

Assim, entendemos que a realidade dessa instituição foi construída a partir  de um 

reconhecimento historicamente construído, que foram ao longo do tempo determinando os 

valores  e  significados  do  Ginásio  Pernambucano  dentro  de  um  imaginário  de  grandes 
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expectativas.  Segundo  Teves  (1992)  “É  mediante  esse  imaginário  que  o  grupo  social  se 

identifica […]” (TEVES, 1992, p. 25).  Dessa forma, ser aluno (a) do Ginásio era sinônimo de 

distinção e  ela  se  constituía  nos  valores  que a  instituição  herdara  de um passado ilustre. 

Conforme Chartier (1990)  essas representações e simbolismos produzidos pelos indivíduos é 

que dão sentido ao contexto e ao mundo em que eles vivem. Assim, a leitura que fazem de seu 

espaço social e o modo como interagem neste espaço, forjam suas práticas, seus desejos e 

ambições. Nesse depoimento, encontramos alguns desses sentimentos:

 “o Ginásio Pernambucano, ele tinha um diferencial muito grande, ele tinha os melhores  
professores da rede estadual, a escola já tinha uma tradição dentro de Pernambuco, então  
assim...você sai do horizonte de um subúrbio e...né? […] eu fui pra uma escola que primeiro,  
o prédio já tinha os melhores alunos e também os melhores professores então a perspectiva e  
o horizonte alargam não é?” (Depoimento de Francisco Xavier). 

No depoimento de Francisco Xavier a ideia do Ginásio enquanto provedor de uma 

possível  mobilidade  social  é  expressada  por  meio  de  um  alargamento  de  horizontes. 

Observamos  que  as  qualidades  atribuídas  ao  Ginásio  Pernambucano  são,  como sabemos, 

herdadas ainda do século XIX, nas quais se destacam a tradição de um ensino de qualidade e 

o corpo docente. A união desses aspectos povoavam a mente daqueles que ali ingressariam, 

simbolizavam os valores do passado que se refletiam no presente. Contudo, alguns depoentes 

reconhecem que aquele Ginásio Imperial não era mais o mesmo dos anos de 1980: 

“a  gente  pegou  muitos  professores  bons,  rigorosos,  agora  eu  acho  que  foi  o  início  da  
decadência com relação ao ensino depois nós descobrimos que tinha professores que não  
eram formados, que não tinha licenciatura, tinha um professor, um não dois, de física que  
não tinha licenciatura,  eles ainda estudavam, estudavam na Unicap. E ambos ensinavam  
física, eles davam a disciplina, não sei como, mas eles eram bons. Agora, tem uma coisa  
interessante, boa parte dos meus colegas do Ginásio Pernambucano fizeram universidade e  
concluíram. Lá no Ginásio Pernambucano os professores comentavam com a gente sobre a  
universidade. Lá na escola tinha aquela pessoa, eu acho que era o Bedel, era o Theodomiro e  
Luiz Antônio e que quando viam você fora da sala de aula eles colocavam você pra dentro e  
eles não queria ver você fora da sala, mesmo se fosse em dia de prova, que a gente terminava  
e tinha que sair, mesmo assim ele ia lá e perguntava ao professor se era verdade e  qualquer  
coisa que a gente fizesse, qualquer besteira, tinha que conversar com o diretor o Dr. Souto. E  
havia  um sistema de  orientação muito  forte,  […]  eles  cobravam muito  da gente,  diziam  
sempre:  vocês  sabem  quantos  seus  pais  estão  investindo  em  vocês?  Eram  muitas  as  
cobranças, às vezes eram maiores do que em casa. (Depoimento de Emanuel de souza). 
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Apesar  de  declararem que nos  anos  de 1980 o Ginásio  Pernambucano estava  em 

processo de decadência,  demonstrado pela  ausência do professor  catedrático e ainda pelo 

professor em processo de formação acadêmica, vemos que, mesmo assim, fatores secundários 

são apresentados segundo os depoentes enquanto mantenedores daquela tradição pedagógica 

capaz de encaminhá-los à Universidade ou levá-los através da formação e do ensino a uma 

possível ascensão social: 

[…]  no  Ginásio  Pernambucano  era  diferente  estudei  com  todo  tipo  de  gente  e  conheci  
pessoas de todas as classes sociais desde os filhos de locutores famosos de rádio a talvez  
filhos  de  lavadeira  ,  não  estou  desmerecendo  as  lavadeiras  pessoas  que  são  bastante  
sacrificadas.  E  a gente  estudou com todo o  tipo  de  pessoa,  então pra mim foi  bastante  
interessante estudar no GP porque aprendemos a respeitar as pessoas, claro que tem outros  
motivos também, eu toquei na banda conheci o Brasil, viajei pra São Paulo pela banda e  
muita gente boa, você pensa que não, mas hoje em dia tem muito advogado, muita gente que  
foi do Ginásio e está muito bem colocado por aí. (Depoimento de Rogério Perrier). 

No depoimento de Rogério Perrier observamos a descrição de um Ginásio para as 

variadas  classes  sociais,  que  em  sua  opinião  poderiam  estudar  desde  os  filhos  de 

personalidades importantes até os de lavadeiras.  Essa abertura do Ginásio para as classes 

populares começou a ser vivenciada de acordo com Barroso Filho (2008) desde o final da 

década de 1970 e início dos anos 1980  por meio dos projetos de educação popular que 

estavam relacionados ao retorno das políticas de abertura e  democratização do acesso ao 

ensino público, como propunham os programas de ampliação e ofertas de vagas nos sistemas 

públicos de ensino. Para esse autor, nesse período vivenciávamos um momento de euforia no 

tocante ao acesso à escola pública,

Se nos anos 1950/1960, a ideia de democratização era associada à ampliação 
da  oferta  de  vagas  nos  sistemas  públicos  de  ensino  (eventualmente 
secundarizando as  referências  aos  conteúdos escolares,   à  organização da 
escola, aos métodos de ensino, etc), nos anos 1980, em pleno processo de 
redemocratização  e  contando  com redes  de  ensino  bastante  ampliadas,  o 
projeto de democratização passa a ser associado à construção de uma escola 
pública 'efetivamente popular'. (BARROSO       FILHO, 2008, P. 95).    
                                                 

É importante ressaltarmos que, mesmo nesse contexto de democratização e ampliação 

da oferta de vagas, o Ginásio Pernambucano ainda figurava como um local de difícil acesso, 
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pois nem todos (as) que pretendiam ali ingressar contavam com a sorte de conhecer alguém 

que pudesse facilitar o seu ingresso ou ser aprovado (a) na teste de admissão. 

Em outro  momento  da  entrevista  indagamos  aos  egressos  (as)  se  o   fato  de  ter 

estudado  no Ginásio  Pernambucano   havia  mudado  suas  vidas   e  para  responder  a  essa 

questão os (as) depoentes recorreram à lembranças como os laços de amizades, interesse por 

assuntos  políticos,  orientações  e  posturas  dos  (as)  professores  (as),  a  forma  de  ensino 

diferenciada, e a disciplina exigida pela instituição em todos os aspectos. Vejamos alguns 

relatos que expressam essas mudanças: 

A relação  com  os professores

Olha, (risos) mudou de forma positiva e forma negativa (risos). Forma negativa, a primeira  
repetição que eu tive na minha vida e forma positiva os laços de amizade que a gente  
formou numa determinada época do colégio a gente vem mantendo até hoje, não é? Eu  
tenho cada dia mais respeito pelo professor de basquete, eu percebo cada vez mais que ele  
nos deu um certo norte na vida de forma a formar um grupo forte e coerente com objetivos,  
retirando muitas vezes, quando estávamos meio descaminhados, bebendo mais, puxava pra  
dar conselhos enfim, orientava bastante,  participava do nosso crescimento,  então é...  a  
gente teve os dois aspectos, isso falando na parte do basquete, na parte de biologia eu acho  
que de certa forma o professor tem uma certa influência de eu me apaixonar por minha  
profissão como biólogo e ainda na época eu dizia: não, quero fazer medicina da minha  
vida, vou fazer medicina e a primeira vez que eu paguei anatomia descobri que eu não  
queria fazer  medicina  que  realmente eu queria biologia,  mas aí  a  gente  não tem,  não  
elabora essa visão naquela época só com a maturidade. Olha, eu fiquei tentado a fazer dois  
destinos da minha vida, queria fazer história também por conta da nossa professora Maria  
José, não sei o final do resto do nome dela, era um pessoa fantástica ela realmente me  
abriu a cabeça em relação a questão da história em si como... (se você souber até o final do  
nome dela  eu  gostaria  depois  de  saber,  o  restante  pra  procurar  aqui  na  internet)  ...a  
professora  Maria  José  era  fantástica,  eu  sei  que  ela  foi  pra  região norte  do  país  pra  
lecionar em uma faculdade, deve estar aposentada ou  infelizmente partido pra outro plano,  
mas continua vivendo. Então, é... e esse outro professor Jurandir que foi o professor de  
biologia, na visão de muitos um carrasco, na minha um excelente profissional.  A gente  
tinha bons professores, na parte de matemática o Aldo que você pode ter acesso a ele na  
UPE, na própria reitoria da UPE, Carlão que era de física, esses são os nomes que mais  
me lembro nesse momento.  (Depoimento de Alencio Pedro Silva Afonso). 
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               Foto 09: Alunos (as) do grupo de basquetebol na década de 1980.
                  Fonte: Professor Carlos Pacheco.

A forma de ensino

A forma de ensino era diferente do colégio que eu estudava, inclusive eu tive um pouco de  
dificuldade no início, além disso, lá tinha muitas regras a gente não podia usar saia, tinha o  
fardamento, você não podia ir com qualquer roupa.  E eu era um pouco rebelde as vezes eu  
ia  com  uma  calça  jeans  estampada  aí  quando  chegava  no  portão  era  barrada  e  me  
mandavam pra secretaria, quando eu chegava lá eu tentava justificar que a minha calça era  
jeans também, mas não adiantava aí me mandavam pra casa. (Depoimento de Maria Estélite) 

A concepção de colégio estadual

Assim...ficou como uma referência boa né? De ter estudado no colégio tão conceituado né?  
Apesar de ser estadual. (Depoimento de Lígia Cristiane).

A tradição do colégio

Muita  gente  queria  estudar  no GP era um colégio  tradicional,  tínhamos constantemente  
visitas do governador era uma escola imponente, e assim... eu conheci pessoas com as quais  
até hoje eu mantenho contatos e isso foi   e é muito importante pra mim.(Depoimento de 
Rogério Perrier). 

Os novos frequentadores

Sim. Ter contato com diversas classes sociais, desde as pessoas na quase miséria, era bem  
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heterogêneo, tinha contato com pessoas que pertenciam a classes sociais das mais baixas a  
pessoas da classe social média e alta mesmo. Então, esse contato me permitiu  conhecer  
várias pessoas e conviver com elas.(Depoimento de João Tércio). 

A disciplina

Mudou muito, mudou até mesmo pelo que já lhe falei me ajudou a ser mais disciplinada e me  
preparou bem mais para concursos que logo em seguida, poucos anos depois de formada eu  
consegui passar no concurso da polícia civil sem ter que estudar, fazer cursinho preparatório  
nada,  eu  simplesmente  enfrentei  um concurso público  e  passei  com uma média até  boa,  
minha média foi oito ponto dois, a nível de concurso onde tinha mais de três mil pessoas  
inscritas  foi  nota  boa  né?  Então,  pra  mim foi  muito  importante  por  isso,  a  preparação  
escolar foi muito boa. (Depoimento de Maria Auxiliadora).
 

A riqueza de lembranças e atribuições enumeradas pelos egressos (as) sobre o fato 

de ter  havido mudanças em suas  vidas  por  terem frequentado o Ginásio Pernambucano 

demonstra  em alguns dos  depoimentos  acima um aspecto  que Bourdieu  denomina bens 

culturais que: “[..] podem ser objeto de uma apropriação material, que pressupõe o capital 

econômico  e,  de  uma  apropriação  simbólica,  que  pressupõe  o  capital  cultural”. 

(BOURDIEU, 1979, p. 77). A objetivação desse capital,

[…] institui uma diferença de essência entre a competência estatutariamente 
reconhecida e garantida e o simples capital cultural, constantemente intimado 
a demonstrar esse valor. Vê-se claramente, nesse caso, a magia performática 
do poder instituir, poder de fazer ver e de fazer crer, ou numa só palavra, de 
fazer reconhecer. ( BOURDIEU, 1979, p. 78). 

Entendemos  que  os  elementos  apresentados  pelos  (as)  depoentes  ilustram a  forma 

como o espaço do Ginásio Pernambucano foi concebido e como todos eles, apresentados por 

meio de uma estrutura composta por museu, bons livros, laboratórios, ensino de qualidade e 

excelentes professores (as),  garantiam antecipadamente valores simbólicos e culturais para 

seus  frequentadores.  Essa  concepção  nos  remete  ainda  ao  que  Bourdieu,  dentro  de  uma 

perspectiva simbólica, denomina por cultura legitimada

Os  indivíduos  normalmente  não  perceberiam que  os  bens  culturais  tidos 
como superiores ou legítimos ocupam essa posição apenas por terem sido 
impostos  historicamente  pelos  grupos  dominantes.  Curiosamente,  esse 
desconhecimento  do  caráter  arbitrário  e  imposto  da  cultura  dominante  se 
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manifestaria  tanto entre  os  membros dos grupos  dominantes   quanto dos 
grupos dominados. (NOGUEIRA, 2009, p. 34). 

E ainda que: 

Seja em relação a um campo específico, seja no âmbito da sociedade em 
geral,  o  que  é  preciso  notar  é  que  os  produtores  simbólicos  seriam 
classificados  e  hierarquizados:  alguns  seriam  tidos  como  vulgares  ou, 
simplesmente,  inferiores;  outros,  como  distintivos  ou  superiores” 
(NOGUEIRA, 2009, p. 34).

 Assim, essa representação distintiva associada a uma ideologia de tradição e qualidade 

permanece  e  se  legitima  por  meio  da  memória  e  de  expressões  vivas  que  nos  foram 

apresentadas acerca da instituição. Pois, ao analisarmos o que teria sido diferente se esses 

egressos  e  egressas  não  tivessem  frequentado  essa  instituição,  observamos  que  os 

depoimentos  se aproximam dessa concepção distintiva e simbólica na qual  se  concebia o 

Ginásio Pernambucano. O conceito de capital cultural desenvolvido por Bourdieu nos ajuda a 

refletir  sobre a forma como os indivíduos se apropriam de determinados bens culturais  e, 

nessa apropriação, estes alcançariam uma posição social privilegiada, que nesse caso seria 

legitimada através da instituição escolar.  

Dessa  forma,  a  passagem  pelo  Ginásio  Pernambucano,  segundo  a  concepção  de 

Bourdieu (1964), asseguraria aos seus frequentadores a possibilidade de uma transformação 

social, na medida em que estes tomassem posse daquele ensino de qualidade e de tantos outros 

aspectos que afirmavam o prestígio da instituição. Assim, compreendemos que, dentro dessa 

perspectiva,  o  processo  de  escolarização  vivido  nessa  instituição  no  âmbito  educacional, 

econômico, cultural, social e principalmente simbólico funcionavam enquanto uma moeda de 

troca no tocante a aceitação e o reconhecimento social dos alunos (as).

Ao  indagarmos  aos  depoentes  sobre  o  que  eles  (as)  achavam  do  Ginásio 

Pernambucano  dos  anos  de  1980,  observamos  em  suas  respostas  que  o  simbolismo  da 

instituição  juntamente  com  a  sua  tradição  histórica  são  conjugados  como  fatores  que 

sinalizavam valores escolares que talvez, em suas percepções, lhes garantissem uma ascensão 

social,  assim  como  um  prestígio  cultural  que  seria  alcançado  por  meio  do  processo  de 

escolarização ali vivenciado. 
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Observamos que nos depoimentos dos egressos (as) não se questiona essa qualidade 

atribuída ao Ginásio Pernambucano, apenas constatamos que a superioridade dessa instituição 

de ensino já estava de certo modo legitimada por seus frequentadores:

Dentre as escolas públicas eu acho que era uma das melhores, a melhor era a escola técnica  
federal,  mas das escolas do estado ela junto com o Sizenando eu acho que era uma das  
melhores. No Sizenando, por exemplo eu sei que houve prova de admissão no mesmo ano em  
que entrei no Ginásio, um exame que você fazia pra poder ser admitido e isso filtrava mais a  
qualidade dos alunos que entrava lá, assim...pra você preparar turmas mais selecionadas né?  
(Depoimento de Emanuel Souza). 

Neste depoimento, analisamos que não existe um fator explícito para classificar o Ginásio 

como  uma  das  melhores  escolas  estaduais  de  ensino  de  Pernambuco,  embora  possamos 

observar que o exame de admissão funcionava como o teste de qualidade, e garantia o título 

de escola qualidade para aqueles estabelecimentos de ensino que o aplicassem. 

Neste outro, vemos que a infraestrutura da instituição aliada a memória da tradição dos 

que ali estudaram se transforma no que Bourdieu (1983) chamaria de bem simbólico.

Eu achava tudo lá fantástico. Tinha a biblioteca também e assim, tinha aquela nostalgia de  
você saber que outras pessoas estudaram lá, os professores nos diziam com muito orgulho:  
“aqui estudou fulano de tal”, tinha aquelas cadeiras, os livros – algumas obras era raras, eu  
nunca me interessei por elas, mas eu sabia que elas existiam lá, alguns colegas pegavam,  
meu marido trabalhava na biblioteca, ele ajudava a catalogar os livros e ele sempre falou  
dessas obras raras. (Depoimento de Maria Estélite).

Essa  dimensão simbólica da qual  Bourdieu  (1983) trata  é  expressada  no depoimento 

acima pelo sentimento de que por  essa instituição de ensino passaram grandes  nomes da 

sociedade  pernambucana  e  observamos  que  esse  fato  era  alimentado  pelos  próprios 

professores, que despertavam esse sentimento de orgulho nos alunos (as). 

Dessa  forma,  segundo  Bourdieu  (1983)  esses  aspectos  representavam  a  instituição 

inserindo-a no espaço de disputa e de representação simbólica. Assim, o corpo docente, nesse 

contexto,  poderia  ser   interpretado  enquanto  um  capital  simbólico  que  possibilitava  aos 

egressos (as) adquirir um nível de conhecimento, de valores e de comportamentos que uma 

vez assimilados (as) lhes permitiriam almejar uma posição social de destaque. 
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Observamos nos depoimentos que mesmo ressaltando os valores de amizade, construídos 

nas  aulas  de  educação  física,  principalmente  pela  equipe  do  basquetebol,  os  alunos  (as) 

reafirmam a importância dos professores, do prestígio que eles tinham, e como tudo isso se 

somava ao padrão de qualidade da instituição.  Os professores eram concebidos como um 

patrimônio da instituição, “um capital simbólico” especificamente, por lecionarem há muito 

tempo no Ginásio Pernambucano. Portanto, compartilhamos a ideia explicitada por Nogueira 

de  que:   “[…] o  capital  simbólico  diz  respeito  ao  prestígio  ou  à  boa  reputação que  um 

indivíduo possui num campo específico ou na sociedade em geral. Esse conceito se refere, em 

outras palavras, ao modo como um indivíduo é percebido pelos outros”.  (NOGUEIRA, 2009, 

p. 43). 

Ao questionarmos os alunos (as) sobre fatos que marcaram a sua vida escolar, vemos 

mais uma vez que os professores (as), assim como a banda marcial,o grupo de basquetebol, 

entre outros elementos, alimentavam todo esse imaginário sobre o Ginásio Pernambucano. 

Nas  falas  dos  depoentes  encontramos  lembranças  que  transformam  esses  aspectos  numa 

espécie de riqueza que na perspectiva de Bourdieu (1983) seria definida enquanto recursos de 

uma trajetória social e certamente garantiria uma posição no espaço social. 

Os professores (as):

[…]  o  professor  Jurandir  que  ensinava  biologia  e  me  ensinou  a  gostar  de  biologia,  o  
professor Estéfanio que era o professor de artes, o professor Aldo de matemática e teve uma  
professora que eu gostei muito, mas ela durou pouco, ela foi embora, era a professora Maria  
José de história, ela era fantástica, só que só estudei com ela praticamente meio ano, quando  
ela entrava ela fazia você entrar na história, aí depois ela foi embora, foi ensinar numa  
faculdade fora do estado, parece que foi no Pará.(Depoimento de Maria Estélite).

[...]  a professora Maria José, o professor Napoleão era um grande professor, o professor  
Aldo de matemática que no princípio eu não fui muito com a cara dele porque ele cobrava  
muito ele era muito exigente. Mas, aquela exigência dele era fundamental para formar a  
turma  assim...fazer  com  que  a  gente  se  interessasse,  porque  o  cara  reprovava  mesmo.
(Depoimento de Emanuel de Souza).

A banda marcial  51  :  

A banda marcial que até hoje eu faço parte. O ano passado quando completei quarenta anos  
eu fui homenageado eu e todos os ex-alunos que ainda fazem parte.  Mas, a banda marcial  

51 Em outros momentos da entrevista alguns depoentes mencionaram a importância que tinha a banda marcial 
do Ginásio Pernambucano.
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foi o que mais me marcou.(Depoimento de Rogério Perrier).

[…] a banda da escola eu nunca participei da banda da escola, mas eu achava belíssima  
assim...  eu cheguei a viajar várias vezes com a banda sem ser da banda... eu tinha um amigo  
que tocava na banda.(Depoimento de Francisco Xavier).

As amizades

Eu acho que as amizades, ainda hoje vinte cinco anos depois a gente continua em contato e é  
contato assim a gente tá distante uns em Floripa, no Pará, em caruaru eu no Rio Grande do  
Norte, a gente não se vê, mas mantém o contato através da internet. Isso me marcou muito.
(Depoimento de Emanuel Souza).

Bom...tem uma coisa que me marcou muito e até hoje eu me lembro que era a força de  
vontade dos amigos, eu destacaria aqui o Tércio (meu amigo), as broncas dos amigos quando  
um não ia bem nas disciplinas e principalmente o grau de responsabilidade que nós tínhamos  
com os estudos.(Depoimento de Luis Marcelo). 

Bom, o que ficou marcante pra mim foi assim a amizade e a união porque a gente teve que se  
unir  bastante  pra  poder  passar  lá...  ou  você  se  reunia  com  pessoal  ou  você  não  tinha  
condições inclusive eu tive dificuldade em física, matemática, química e tem uma colega que  
até hoje eu vou passar o telefone dela pra você ela era muito sabichona, eu ia pra casa dela  
eu estudava com ela então o que me deixou marcada foi isso porque a gente teve que se unir  
pra conseguir aprovação e a gente torcia a gente vibrava quando via o colega consegui,  
quando tinha uma que tinha uma certa dificuldade a gente procurava ajudar como podia pra  
que ela também passasse né? (Depoimento de Maria Auxiliadora).

Em termos simbólicos,  analisamos nos discursos dos depoentes que esses aspectos 

reforçavam o prestígio da instituição. O universo escolar do Ginásio Pernambucano estava 

permeado,  simbolicamente  falando,  de  recursos  que  na  visão  de  Bourdieu  (1983) 

representavam  um  capital  cultural  e  social  daquele  colégio.  Em  outras  palavras,  a  boa 

reputação da qual a instituição desfrutava na cidade do Recife seja pela excelência de seus 

mestres, seja pela famosa banda marcial, pelas competições de basquetebol, ou até mesmo 

pelos laços de amizades que permanecem até hoje, caracterizam-se enquanto elementos que 

constituíram e continuam legitimados na memória daqueles que passaram pela instituição. 

Os  simbolismos  que  alimentavam o  imaginário  social  dos  frequentadores  (as)  do 

Ginásio Pernambucano nos anos de 1980 estavam permeados de sentimentos e emoções que 

apontam para  a  construção e  legitimação de  uma memória,  talvez  inconsciente,  mas  que 

coloca a instituição numa posição social distintiva, perante as demais instituições de ensino 

público do estado. De acordo com esses depoimentos podemos refletir sobre o papel de uma 
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instituição  de  ensino  que  inspirava  seus  frequentadores  (as)  almejar  posições  sociais  de 

destaque.  Afinal,  a  instituição  e  todo  seu  conjunto  desfrutavam  de  um  prestígio 

inquestionável,  portadora de valores imanentes  e capazes de transformar o futuro de seus 

frequentadores.

Assim, concluímos esse terceiro e último capítulo refletindo sobre o que buscavam os 

(as) egressos (as) do Ginásio Pernambucano e principalmente sobre o que eles apresentaram 

enquanto bens simbolicamente adquiridos, pois entendemos que esses elementos simbólicos 

ampliavam  a  credibilidade  de  ingressar  na  instituição  e  nela  construir  uma  carreira 

socialmente  reconhecida,  mesmo  que  necessitassem  passar  por  exames  admissionais  ou 

procurar alguém que facilitasse o acesso. A confiança depositada no Ginásio Pernambucano 

era ao nosso ver o ponto de partida para o desejo de fazer parte de um local que talvez ainda 

não estivesse destinado para todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Recife  foi  a  segunda pátria  de  muitos  de  Bom Conselho.  Uma pátria  
bonita, nem sempre generosa mas, sempre acolhedora. Cada um tinha a sua  
dificuldade  específica.  Alguns  em seus  apartamentos  alugados  em locais  
nobres, outros em pensões insalubres, outros em casas de parentes, outros  
ainda em casas próprias para onde traziam outros que não as tinham. E  
todos a procurar colégios, para estudar pela manhã, pela tarde, pela noite.  
Todos, de uma forma ou de outra conseguiam o seu canto. Para aqueles  
pouco  estudiosos,  mas  com  grana,  ainda  restava  o  Carneiro  Leão,  que  
diziam ser PP, pagou passou. O mais procurado era o Colégio Estadual de  
Pernambuco, o chamado Ginásio Pernambucano. Eu fui para lá mas, não  
foi fácil conseguir vaga. Era uma verdadeira Universidade, pela qualidade  
de seus professores, os quais encontrei muitos deles depois na UFPE. Este  
colégio me dá saudade, não somente pelos colegas que tive ou pelas boas  
horas  pelas  quais  lá  passei.  Me  dá  saudade  maior  é  de  uma  educação  
pública de qualidade. Posso até dizer que ele foi um marco da educação  
pública no Brasil. (Depoimento de Citltda em março de 2010).

Investigar  o  acesso a  uma das  mais  tradicionais  instituições  publicas  de ensino,  o 

Ginásio Pernambucano na década de 1980, no momento marcado pelo processo de ampliação 

da oferta de vagas no ensino público, foi a questão norteadora da nossa pesquisa. 

Em nossa problemática, procuramos compreender o que buscavam os(as) egressos (as) 

do Ginásio Pernambucano em relação aos benefícios advindos do processo de escolarização. 

Desse  modo,  nos  propusemos  a  pesquisar  o  que  alimentava  a  crença  de  que  estudar  no 

Ginásio Pernambucano ainda significava a garantia de um futuro promissor; melhor dizendo, 

a promoção e garantia de um status social. 

Para tecer os argumentos da nossa problemática fizemos uso da fonte oral, ou seja, os 

relatos de memória de egressos(as) dessa instituição de ensino que haviam estudado durante a 

década de 1980, a fim de verificarmos o sentido de um imaginário pautado em um passado 

“glorioso”. Nos depoimentos obtidos procuramos reconstruir esse imaginário refletindo sobre 

a memória de uma escola de tradição seletiva destinada a formar uma elite diferenciada.

Fundamentamos a hipótese do nosso trabalho a partir da ideia de que, com o processo 

de abertura dos sistemas públicos de ensino, o Ginásio Pernambucano dos anos de 1980 não 

poderia  possibilitar  aos  novos  frequentadores  os  mesmos  distintivos  sociais  das  décadas 

anteriores. Amparamos essa ideia nos estudos de Bourdieu (1998) quando trata do  discurso 
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de  legitimação  e  posição  social  dos  indivíduos.  Segundo  esse  autor,  um  dos  princípios 

reguladores  da  divisão  social  seria  a  'competência  escolar  garantida'.  Dessa  forma,  os 

certificados  escolares  assumem a  forma de  capitais  simbólicos,  na  medida  e  no  contexto 

histórico em que são socialmente valorizados. 

Encontramos em muitos dos relatos obtidos afirmações que denunciavam o processo 

de decadência do Ginásio Pernambucano já nos tempos iniciais de 1980. Uma crise que, ao 

nosso ver, colocava em xeque uma tradição pedagógica secular. O aumento na oferta de vagas 

ocupadas pelas classes populares que viam no prestígio dessa instituição a possibilidade de 

ascender socialmente; a chegada dos novos professores que, na opinião de muitos alunos (as) 

e de professores (as) daquele período não detinham uma formação de 'qualidade', pois muitos 

ainda estavam na graduação e mesmo assim, assumiam disciplinas no Ginásio são fatores 

atribuídos à crise dessa tradicional instituição de ensino. 

Compreendemos que o abalo no prestígio dessa instituição estava atrelado também ao 

contexto histórico do recorte temporal em questão na pesquisa. Nesse período, as promessas 

de  transformações  sociais,  políticas  e  culturais  estavam  mais  uma  vez  depositadas  na 

instituição escolar que objetivava em certa medida diminuir as desigualdades sociais por meio 

de uma proposta de educação voltada para todos.  Nesse contexto, o acesso a uma instituição 

pública de ensino elitista alimentava o imaginário dos novos frequentadores.

Esses novos frequentadores, filhos de comerciantes, lavadeiras, motoristas, soldadores, 

pescadores  e  donas  de  casa,  que  em sua  maioria  possuía  poucos  anos  de  escolarização, 

passaram  a  conviver  em  um  ambiente  escolar  antes  frequentado  apenas  pelas  famílias 

tradicionais  do  estado  de  Pernambuco,  aspiravam  agora  alcançar  posições  sociais 

privilegiadas.  

Todavia,  devemos  ressaltar  que  encontramos  também  famílias  nas  quais  um  dos 

membros possuíam nível  superior,  e  outras  em que apenas  um dos membros possuíam o 

ensino médio, antigo segundo grau, e os demais, o ensino fundamental I, antigo primeiro grau 

ou primário.  Esse fato,  no entanto,  reforça a ideia de que muitas famílias, mesmo com o 

processo de abertura,  ainda enxergavam no Ginásio Pernambucano um meio de distinção 

social.

Constatamos em nossa pesquisa que o acesso a essa instituição fornecia elementos 

capazes de promover uma distinção positiva através dos certificados escolares, sinônimo de 

102    



prestígio, de um capital socialmente adquirido e que justificava a possibilidade de aspirar a 

uma posição social privilegiada. Os indivíduos nesse contexto, irão se reconhecer, consciente 

ou  inconscientemente,  dentro  de  uma  hierarquia  simbólica,  isto  é,  numa  posição  social 

inferior ou superior ao outro de acordo com o nível de apropriação do capital simbólico que 

possuam.  

A hierarquia simbólica alcançada por essa instituição de ensino ainda se fazia presente 

nos anos 80, valorizando assim, os certificados emitidos. Cabe ressaltarmos que a lógica do 

“quanto maior for o acesso a um título escolar,  maior  a  tendência a  sua desvalorização.” 

(BOURDIEU, 2009, p. 55), não tornava o ensino no Ginásio desacreditado pois, de acordo 

com os relatos obtidos, esse ensino de qualidade ainda era considerado por muitos de seus 

frequentadores como um bem escolar, ou seja, um capital cultural de grande valor social que 

beneficiará aqueles que o possuem. Segundo a lógica de Bourdieu (1998) esse bem escolar 

permite a legitimação e a justificação das diferenças  sociais. 

Conciliar para todos um ensino antes ofertado para poucos era um paradoxo vivido 

pela instituição,  embora tenhamos comprovado que esse acesso não ocorreu de forma tão 

imediata, pois, nessa época, o caráter distintivo desse estabelecimento de ensino povoava o 

imaginário da sociedade pernambucana atraindo indivíduos que acreditavam nas promessas 

de ascensão social destinada para alguns privilegiados. Dessa forma, o caráter democratizador 

do ensino público não retirou do Ginásio as expectativas de mudanças. Mesmo destinada às 

camadas populares a instituição permanecia marcada pela seletividade do ensino. 

Diante  desse  contexto,  afirmamos  que  o  desejo  de  estudar  numa  escola  de  elite, 

acompanhava  também  a  interrogação  de  como  oferecer  dentro  do  mesmo  patamar  de 

qualidade, um ensino para indivíduos culturalmente diferentes daquele público tradicional e 

aristocrático que a instituição estava habituada a atender. A solução para esse impasse residia 

ainda  na  forma  seletiva  e  excludente  na  qual  o  ensino  era  ministrado,  desde  o  teste  de 

admissão  até  o  limite  de  reprovação  permitido  aos  seus  frequentadores.  Tal  fenômeno  é 

analisado por Barroso Filho (2009) a partir das discussões traçadas ao final dos anos 1980 

acerca da contradição da escola universalizada que passa a excluir os que nela ingressavam. 

Ainda de acordo com este autor, essa discussão carrega a nostalgia de um passado marcado 

pela excelência de uma escola pública que não existia mais e que em sua concepção não 

estava preparada para receber os novos frequentadores socialmente diferentes e desprovidos 
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de capital cultural.   

Ter como referência os depoimentos de egressos(as) foi uma das características deste 

trabalho, que, na história oral, buscou discutir as dimensões de um processo de escolarização 

procurando entender seus resultados e, principalmente, tentando refletir  sobre o papel que 

essa instituição de ensino desempenhou no estado de Pernambuco. Temos clareza que com os 

problemas  enfrentados ao  longo do trabalho,  desde a  dificuldade de  encontrar  e  de ir  ao 

encontro dos  sujeitos,  das limitações e  contradições  na apropriação dos depoimentos sem 

classificá-los como falsos ou verdadeiros - afinal, não foi nosso objetivo estabelecer um juízo 

de  valor  nas  declarações  que  nos  foram apresentadas  e  na  clareza  de  entendimento  das 

questões pelos entrevistados (as)  -  acreditamos que a relevância desta pesquisa concerne em 

contribuir para a discussão da trajetória de uma instituição, o Ginásio Pernambucano, que está 

inserida em um contexto de uma totalidade maior: a história da universalização dos sistemas 

públicos de ensino. E, que como em toda pesquisa, as suas considerações também poderão ser 

aprofundadas em estudos posteriores. 

Desse modo, a discussão sobre o acesso das camadas populares aos sistemas públicos 

de  ensino  até  então  destinados  para  poucos  privilegiados  é  uma  reflexão  que  perpassa 

fundamentalmente  pelo  projeto  de  universalização  do  ensino  público,  ou  seja,  pela 

massificação  da  escola  pública  que,  como  vimos,  atendeu  aos  anseios  do  modelo  de 

desenvolvimento e modernização projetados para o Brasil.

Portanto,  gostaríamos  de  ressaltar  que  o  acesso  e  o  imaginário  social  quanto  aos 

poderes dessa instituição escolar, no tocante aos limites e possibilidades do que ela ainda 

poderia  oferecer  na  década  de  1980,  estavam  em  nossa  concepção  preestabelecidos  por 

valores e símbolos que, por ser um privilégio, conferia um status social e que, mais tarde, se 

transformaria  em um capital  cultural  herdado por  meio  de  um processo  de escolarização 

vivido a partir da imagem positiva que representava essa instituição de ensino, materializada 

pelos discursos que nos foram apresentados e objetivada pelos certificados adquiridos. 

Sabemos  que  não  foi  objeto  da  nossa  pesquisa  demostrar  se  hoje  o  Ginásio 

Pernambucano  ainda  povoa o  imaginário  da  sociedade  pernambucana  enquanto  um local 

socialmente distintivo como ocorreu em outros momentos da história. Contudo, consideramos 

relevante afirmar que existe um movimento destinado a preservar e rememorar o passado 
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glorioso dessa instituição52 com um saudosismo das práticas pedagógicas do passado. 

Atualmente,  pudemos  constatar  durante  as  visitas  que  fizemos  à  instituição,  hoje 

denominada Escola de Referência em Ensino Médio Ginásio Pernambucano, que a  mesma, 

mesmo sendo apenas aparentemente mais uma escola pública no estado de Pernambuco, na 

cidade do Recife, ainda ocupa uma posição social privilegiada, fazendo parte de uma rede de 

escolas  diferenciadas,  denominadas  Escolas  de  Referência,  e  seus  atuais  alunos  são 

selecionados  dentre  aqueles  considerados  “melhores”  nas  escolas  públicas,  municipais  ou 

estaduais (raros os casos de aceitação de alunos provenientes de escolas da rede particular de 

ensino). Esse fato demonstra que o atual Ginásio Pernambucano ainda está inserido na lógica 

de uma escola meritocrática e excludente. 

52 (Ver anexo VI).
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ANEXO I

ROTEIRO DE ENTREVISTA

IDENTIFICAÇÃO:

Sexo: (  ) masculino (  ) feminino
Nome: ________________________________________________________________
Faixa etária: (   ) 35 a 39 anos (  ) 40 a 45 anos (  ) 46 ou mais
Nível de instrução: _______________________________________________________
Profissão: ______________________________________________________________
Situação ocupacional: (  ) empregado(a)  (  ) desempregado(a)  (  ) ocupação informal 
(  )não trabalha
Renda familiar: _________________________________________________________

Nível de escolaridade de seus pais:
Pai: (   ) não alfabetizado    (   ) ensino fundamental I   (    ) ensino fundamental II   (   ) ensino 
médio    (    ) ensino superior      (   ) pós-graduação
Profissão do pai: ___________________________
Mãe: (   ) não alfabetizada    (   ) ensino fundamental I   (    ) ensino fundamental II   (   )  
ensino médio    (    ) ensino superior      (   ) pós-graduação
Profissão da mãe: ___________________________
Ano de ingresso no Ginásio Pernambucano: ________________________
Ano de saída do Ginásio Pernambucano: __________________________
Instituição  de  ensino  em  que  estudava  antes  de  ingressar  no  Ginásio  Pernambucano: 
____________
Instituição  de  ensino  após  saída  do  Ginásio  Pernambucano: 
________________________________

QUESTÕES

01- Por que você foi estudar no Ginásio Pernambucano? 

02- Foi difícil conseguir matrícula no Ginásio Pernambucano?

03- Qual a importância para você de ter sido aluno (a) do Ginásio Pernambucano? 

04 - Estudar no Ginásio Pernambucano mudou a sua vida?

05- O que poderia ser diferente na sua vida se você não tivesse frequentado essa escola?

06- O que você achava do Ginásio Pernambucano de 1980?

07- Você poderia descrever algo que marcou a sua vida escolar no Ginásio Pernambucano.
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ANEXO II

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

MESTRADO EM TEORIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE TEORIA E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

CARTA DE CESSÃO

Eu, _____________________________________________________________________,RG 
nº  ____________________________,  autorizo  a  deposição,  transcrição,  reprodução  e 
publicação total ou parcial da entrevista dada à mestranda Luciana Justino de Almeida Silva 
de Santana RG nº 6086708 SDS – PE, para a pesquisa: Acesso e Imaginário Social no Ginásio 
Pernambucano na década de 1980.

OBSERVAÇÕES: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____________________________, ________/_______/__________.

Entrevistado (a). 
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ANEXO III

Relação dos Entrevistados 

Nome:

Alencio Pedro Silva Afonso  – Foi entrevistado em dezembro de 2010.

Ângela Paiva Chiarelli – Foi  entrevistada em  janeiro de 2011.

Emanuel Carneiro Ramos de Souza – Foi entrevistado em julho e 2010.

Francisco Xavier dos Santos - Foi entrevistado em dezembro de 2010.

Geilson Silva Tenório – Foi entrevistado em setembro de 2010.

João Tércio Silva Afonso – Foi entrevistado em dezembro de 2010.

Lígia Cristhiane da Cunha Miranda – Foi entrevistada em dezembro de 2010. 

Luciana Gomes Borges - Foi entrevistada em dezembro de 2009.

Luis Marcelo Rabelo Silva – Foi entrevistado em dezembro de 2010.

Maria Auxiliadora Medeiros - Foi entrevistada em setembro de 2010.

Maria Estélite Afonso – Foi entrevistada em dezembro de 2010.

Ricardo Jorge Guimarães Perrier - Foi entrevistado em agosto de 2010.

Rogério Guimarães Perrier – Foi entrevistado em agosto de 2010.
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ANEXO IV

Dados dos Entrevistados 
Nome Local Ingresso  no 

Ginásio 
Pernambuca
no

Saída  do 
Ginásio 
Pernambuca
no

Profissão  dos 
pais/mães

Formação 
Profissional

Ângela Paiva Chiarelli Recife - PE 1980 1984 Comerciante  e 
professora

Administradora de 
empresa

Alencio Pedro Silva Afonso Recife - PE 1981 1989 Protético  e 
Funcionária 
Pública

Biólogo

Emanuel Carneiro R. de 
Souza

Natal - RN 1981 1985 Comerciante  e 
Dona de casa

Economista

Francisco Xavier dos  
Santos

Recife - PE 1986 1988 Motorista  e 
Dona de casa

Professor

Geilson Silva Tenório Belém - PA 1982 1985 Funcionário 
Público e Dona 
de casa

Engenheiro  de 
Pesca

João Tércio Silva Afonso Brasília- DF 1982 1987 Protético   e 
Funcionária 
Pública

Advogado

Luciana Gomes Borges Florianópolis  - 
SC

1981 1985 Soldador  e 
Funcionária 
pública

Professora

Luis Marcelo Rabelo Silva Belém - PA 1984 1986 Não informado Administrador  de 
empresa

Maria  Auxiliadora 
Medeiros 

Jaboatão  dos 
Guararapes  - 
PE

1980 1982 * Dona de casa Enfermeira  e 
Perita 
Papiloscopista

Ricardo Jorge Guimarães  
Perrier

Caruaru - PE 1983 1984 Conferente  e 
Psicóloga

Jornalista

Rogério Guimarães Perrier Paulista - PE 1892 1985 Conferente  e 
Psicóloga

Advogado

Lígia Cristhiane da Cunha 
Miranda

Recife - PE 1987 1988 Advogado  e 
Dona de casa

Musicista

Maria Estélite Afonso Recife - PE 1986 1989 Motorista  e 
Autônoma

Administradora de 
empresa

* Profissão do pai não informada.
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ANEXO V

REPORTAGENS SOBRE O GINÁSIO PERNAMBUCANO

“Os alunos do GP eram a elite intelectual, vindos, na maioria das vezes de pais que faziam  
parte dessa mesma elite. Apesar de ser escola pública, ao contrário do que acontece hoje,  
era  prestígio  ter  seus  filhos  matriculados  lá.”   (Professor  Manoel  Heleno  Rodrigues  
lecionou no Ginásio de 1952 até meados da década de 1980.

Professor Manoel Heleno Rodrigues lecionou no Ginásio de 1952 até meados da década de 
1980.
(Entrevista com o professor Manoel Heleno Rodrigues dos Santos concedida ao Jornal do 
Comércio em 05/05/2006.) 
Fonte: Arquivo Público de Pernambuco.
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“Na  minha  formação  cultural,  ganha  destaque   sem  dúvida  a  imagem  do  Ginásio  
Pernambucano, onde cumpri o curso clássico. Destaca-se a avaliação  do quanto devo a  
esse período. Guardo-o em mim como um acervo de memórias que me acompanharam e  
acompanham através dos tempos. No velho casarão da Aurora conheci figuras e acumulei  
conhecimentos que hoje recapturo. O curso comparece às minhas recordações qual uma  
chama que teima em não se apagar.”

Ex-  Governador  do  Estado  de  Pernambuco,  Joaquim Francisco,  expressando  sua  opinião 
sobre os anos de escolarização no Ginásio Pernambucano. (Entrevista concedida ao Diário de 
Pernambuco em 02/ 09/2007). 
Fonte: Arquivo Público de Pernambuco.
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“O Ginásio era considerado como uma espécie de 'colégio superior' . Fui aluno de Olívio  
Montenegro, um grande crítico literário, Aníbal Fernandes, o meu   professor de francês e  
Waldemar de Oliveira de biologia”

Ariano Suassuna, escritor, poeta e dramaturgo, expressando o prestígio que era ser aluno do 
Ginásio Pernambucano. (Entrevista concedida ao Diário de Pernambuco em 02/09/2007). 
Fonte: Arquivo Público de Pernambuco.
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