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APRESENTAÇÃO 

Esta obra ~ um relato de pesquisa. 

Está dividida em uma introdução, cinco capitulos e 

conclusões. 

A introdução discute aspectos t~cnicos e metodol~gicos 

da pesquisa. 

Da definição do problema e sua origem, parte para a ex 

pl icitação dos objetivos que justificaram o estudo e, em se 

guida, discute a hip~tese que orientou as anál ises e os re

cursos metodol~gicos usados para dei imitar o ~mbito da que~ 

tão. 

Dos demais capitulos, dois (quarto e quinto) tratam da 

problemática estrutural e do contexto onde o CICIT foi Im

plementado. 

O quarto capitulo procura explicitar a açao da Funda

çao Educacional do Sul de Santa Catarina -FESSC-, entidade 

mantenedora de Ensino Superior, atrav~s da qual foram de

sencadeadas intervenções educativas com vistas ~ mudança do 

meio. 

Mostra que o CICIT herda da FESSC a postura de base, 

relacionada com as suas funçoes sociais, e que tenta repl i

car, a nivel de 2º grnu, sua imagem e objetivos. O estudo 

desta parte ~ feito ~n cima de I iteratura produzida pela 
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FESSC. 

o quinto capitulo discute uma problem~tica que marca a . 

estrat~gia da FESSC e do CICIT: a crença no poder dos s~bios 

(Sofocracia) e t~cnicos. Compulsando I iteratura especifica, 

tenta mostrar os I imites e impl icaç~es que esta concepçao 

acarreta, quando desenvolvida num contexto social, marcado 

por contradiç~es de classe. 

Dois capitulos s~o dedicados ao estudo da proposta do 

CICIT. 

o primeiro capitulo apresenta e anal isa a proposta en

quanto projeto de constituiç~o do CICIT, indicando as ra-
- , 

zoes de sua formaçao e as vantªgens dai esperadas. A propo~ 

ta ~ anal isada dentro do contexto amplo das tend~ncias edu

cacionais predominantes nas Gltimas d~cadas, ~ nivel mun -

dial. Esta parte mostra o CICIT no papel. 

o Segundo capitulo examina o CICIT na pr~tica. Tenta 

mostrar, num amplo quadro, as influ~ncias que incidiram so

bre a vida do Centro. 

Mostra as açoes e reaçoes; as iniciativas, atrapalhos, 

dificuldades e obst~culos que levaram o CICIT ~ ruina. 

Esta reconstituiç~o tornou-se possivel mediante levan

tamento de dados prim~rios. Nela est~ boa parte da hist~ria 

(mem~ria) do CICIT. 

E, por fim, um capitulo (terceiro) de apoIo conceptual, 

que chama a atenç~o para um posicionamento hist~rico dos 

grupos dominantes, no Brasil e em Santa Catarina, sobre a 

educaç~o como direito de todos. 

Coteja este posicionamento com aquele revelado pela so 

ciedade americana do norte. 

Tenta mostrar que os dúis projetos hist~ricos, o dos 

Bandeirantes e o dos Pioneiros, diferem nas intenç~es b~si

caso Estas diferenças s~o captadas, em parte, pelo trata -



mento conferido ~ Educação. 

c ' O objetivo deste capitulo e fundamentar, sem esgotar o 

assunto, as an~1 ises feitas sobre os obst~culos estruturais 

enfrentados pelo CICIT. 

As conclusões procuram retomar as an~1 Ises, pontos de 

vista discutidos e fatos estudados, no afã de confirmar o 

pressuposto b~sico que orientou toda a investigacão. , . 

As conclusões nao pretendem configurar o teste apodf-

tico da hip~tese, nem se prestar a alternativas de 

propostas. 

putras 

- , Nao e objetivo da pesquisa sugerir I inhas de açao, no 

sentido pragm~tico, embora não haja regateios frente ao Im

perativo da PRAXIS. 

Devo esclarecer que nenhuma informação tratada no tra

balho ~ sigi losa. O uso de nomes de pessoas e/ou institui -

çoes, embora pudesse ser feito de modo não declarado, e 

real izado de forma explicita, pelo fato de fazerem parte de 

um contexto local amplamente conhecido da opjni~o p~bl ica. 

De outro lado, as pessoas envolvidas consentiram nesta t~c

nlca de apresentação. 

Cabe ressaltar ainda que o trabalho foi escrito em e

pocas diferentes e quando a defasagem de tempo poderia com

pl icar a compreensão das an~1 ises, fiz a chamada para a da

ta em que estava escrevendo determinada parte. 

, 
E, por fim, convem esclarecer que optei por nao cons-

truir um quadro te~rico de an~1 ise em separado, como se ob

serva ser a praxe das dissertações. 
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RESUMO 

Esta monografia ~ um estudo de caso que objetiva uma 

experi~ncia educacional fracassada, real izada em Tubarão, 

Santa Catarina, no periodo de 1972 a 1978, pelo Centro In

tercolegial Integrado de Tubarão - CICIT. 

Tenta investigar as raz~es do fracasso, a partir da 

suposição de que, coexistindo com a modernidade, h~ um for

te componente de cultura retr~grada, atuando como força de 

resist~ncia ~s tentativas de mudança social, desde que po

nha em risco os interesses das camadas conservadoras. 

Faz a an~1 ise das condiç~es hist~ricas e sociais de 

implantação do CICIT, que se inspirou na concepção ilumi-

nista de restauração social,atrav~s da educação, 

extinção~ 

e de sua 

Examina os I imites da proposta de inovação educacional, 

tentada dentro de um contexto social conservador. 

Observa que a proposta continha contradiç~es dificeis 

de ser superadas no campo operacional, pero fato de nao 

prever a resist~ncia, em cadeia, das correntes conservado-
.. ~ .. 

ras que acabaram a ela se opondo, em prinCipiO. 

A inovação pretendida refletia um posiciona~ento pro~ 

prio da classe m~dia em ascensão no inicio da d~cadd de 70, 

quando apostava no sucesso do projeto de desenvo I v i foWílto 



do capital ismo brasileiro, gerenciado pelos tecnocratas, e 

tutelado pela corporação mil itar em crescente pol itização. 

V~rias manobras desenvolvidas "pelas forças ocultas" 

locais contra o CICIT são descobertas mediante um processo 

de levantamento de dados onde conversas informais se reve

laram mais eficientes que os m~todos convencionais de cole

ta de informação. 

D~ import~ncia destacada a depoimentos de pessoas que 

estiveram presentes no dia a dia da experi~ncia do CICIT. 

Epistemologicamente, opta pelo ponto de vista dos que 

fracassaram frente ~ resist~ncia das: forças conservadoras. 

Supõe que a verdade dos vencidos corresponde melhor ~ rea

I idade objetiva dos fat~s. Os vencedores, geralmente, arbi-

tram as "verdades" que melhor cor respondam a &eus interes-

ses. 

As an~1 ises desenvolvidas conduzem ~ conclu~ão ampla 

de que o poder de reação das "forças ocultas" - para as 

quais qualquer mudança ~ sempre entendida como ameaça - foi 

maior que o poder de inovação do CICIT. 

Esta pesquisa, ronge de esgotar o assunto, deixa ver 

que outras an~1 ises deveriam ser feitas a respeito. 
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INTRODUÇÃO 

O ÃMBITO DO OBJETO DE ESTUDO E PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

Neste capitulo, de car~ter introdut~rio, objetivei SI

tuar e definir o âmbito do problema a ser anal isado; a ori

gem da escolha do problema; os objetivos do estudo; a hip~

tese ou ponto de vista b~sico e os procedimentos de car~ter 

operacional que me permitiram cercar o objeto em discussão. 

Optei por não apresentar, em espaço isolado, 

que comumente se denomina de quadro referencial. 

aquilo 

Preferi permear toda a an~1 ise dos elementos que, de 
, . 

praxe, comporiam, em separado, o quadro teorlco. 

Entendo a funcão da teoria como orientadora de todo o 
~ 

trabalho mental, quer se trate da escolha do m~todo, da se

leção do objeto ou da an~1 ise que se faça. Em qualquer mo

mento, a teoria atua como transfundo conceptual. 

I. Problema 

Tentarei anal isar uma experiencia educacional moder 

nizante, levada a efeito dentro de um contexto social con -

servador. 

O Centro Intercolegial Integrado de Tubar~o - CICIT·-



I 8 
projetado em 1972, implantado em 1973, e fechado em 1978, ~ 

a experiencia que motivou este estudo. 

Reunindo quatro col~gios de 2º grau (um pGbl iCOi um 

confessional; um mantido por uma Congregação de Professores 

e outro mantido por uma Fundação), o CICIT implantou a lei 

5692 em car~ter pioneiro no Brasil, tornando-se alvo da 

atenção de quantos desejavam ver a lei tcaduzida na pr~tica. 

Foi planejado para ser um centro de inovação educacio

nal, ai iando a efic~cia interna (administraç~o racional) ~ 

efic~cia externa (responder a necessidades do meio com 

ferta de ensino profissional izante). 

0-

Embora considerado modelo
l 

e foco de inspiração de ou-

tros centros que tentaram se formar (Florian~pol is, CriciG

ma, Rio do Sul, Ararangu~, todos em Santa Catarina, hoje f~ 

chados), sucumbiu meio a conjuntura adversa, deixando a im

pressao de haver defasagem flagrante entre o seu car~ter i

novador como projeto e a estrutura social arcaica, estando 

radicada nesta contradição a o~igem do insucesso. 

2. Origem da Escolha do Problema 

A id~ia remota desta pesquisa tem, talvez, a mes-

ma idade do "fato" pesquisado. Fui testemunha pessoal do 
• ! . 

trabalho que um grupo de pessoas desenvolviam no InicIo da 

d~cada de 70, em Tubarão - SC, para tentar mudar o modo de 

real izar o ensino de 2º grau. 

'GONÇALVES, Edmar d~ OI iveira. "O CICIT introduz,na sua pl~ 
nitude, o principio de intercomplementariedade,com vis
tas a alcançar, pela racional ização dos meios,a maximi
zaçao dos resultados". Conforme: CARTELA do CICIT,s.n.t. 

- "No XIV CONEPE real izado em Porto Alegre, 1975, o CICIT 
foi o assunto mais badalado". Declaração do Diretor Ge
rai do CICIT, Ai Iton Na=areno Soares, feita para esta 
pesquisa, na entrevista gravada. 
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co-

mo professor na Fundação Educacional do Sul de Santa Catari 

na - FESSC, que se proclamava entidade de fomento do desen

volvimento. 

A FESSC desenvolvia açoes de integração com o meio,de~ 

de o ensino formal, planejado segundo necessidades regio-

nais, at~ prestação de serviços culturais e t~cnicos diver

sificados a cl ientelas diversas (assist~ncia ~ Pequena e 

M~dia Empresa; treinamento de mão-de-obra em v~rias ocupa -

ç~es do setor secund~rio; pesqUisa de problemas e/ou recur

sos regionais; feitura de projetos de aproveitamento dos re 

cursos naturais, abundantes na região, etc). 

Refletindo a formação e pr~tica pol itica pessoal da 

~poca, observava aquela iniciativa com ceticismo e descon -

fiançar Não acreditava que, sob regime politico autorit~rio 

que havia marginal izado os setores sociais, com descaso 

maior ~ educação popular, pudesse ter sucesso um empreendi

mento educacional, diferenciado, em seus objetivos,das me

tas do Governo Federal, este preocupado com o "crescimento 

do bolo". 

Observava, no entanto, que a iniciativa educacional da 

FESSC e, em seguida, a do CICIT tinham ~ testa pessoas 
c 

ai 

engajadas, convictas de que seria possivel fazer educação 

inovadora. í.1udar as co i sas parec i a ser uma questão de - i n i

ciativa pessoal. 

A i d~ i a de cr I ar o Centro I nterco f eg i a I I ntegrado de 

Tubarão - CICIT - nasceu dentro da FESSC. 

A ele caberia a "missão" de cumprir, a nivel de 2º 

grau, aquilo que a FESSC real izava no 3º grau: "preparar um 

novo homem para um mundo novo que, segundo as pesquisas e 

estudos da FESSC, estaria nascendo na regi~o". 

Implantado o CICIT, foi possivel verificar que a In-

tenção de seus ideal izadores era, de fat~, fazer educação 



inovadora. 

Os pressupostos do modelo estavam definidos na 

5692 que reformou o ensino de Iº e 2º graus. 

20 

lei 

Os reflexos se fizeram sentir em todo o Brasil, tão lo 

go o CICIT começou a funcionar em car~ter pioneiro. Promes

sa e Utopia, o CICIT começou a ser olhado como alternativa 

aos burocratizados sistemas de ensino pouco operantes. 

Em que pese o impacto produzido pela din~mica da ini 

ciativa, persistia a d~vida, tantas vezes confessada a pes

soas envolvidas no Projeto: Pode-se fazer educação inovado

ra dentro de uma estrutura social conservadora? 

- (' , 
A indagaçao, a nlvel pratico, parecIa estar equaciona-

da: o CICIT operou dentro de uma estrutura social conserva

dora, para dizer o menos, com m~todos modernizantes. 

A fase da euforia, no entanto, passou depressa. Contra 

o CICIT levantaram-se forças politicas não devidamente ava

iadas nos estudos de viabi I idade do Centro. 

A esperança acaba em desi lusão, e a utopia, em frus -

tração. 

Um curto periodo de seIs anos (divididos em Fase de 

Euforia, Esvaziamento e Fechamento) conta a hist~ria de 

mais um fracasso, dentre Inumeras outras experi~ncias fracas 

sadas da educação brasileira. 

Ouvi muitas pessoas, indagando sobre os motivos do fra 

casso do CICIT. As expl icaç~es fornecidas na Imprensa ou em 

debates, dentro das escolas, parece não terem satisfeito.As 

razoes dadas pelos uvencedoresu apontam a in~pcia dos "ven

cidos" e defeitos de orIgem, inerentes ao projeto, como cau 

sas da inviabil idade do CICIT. 

Aos "vencidos" parece não ter restado outra alternati

va senao denunciar os ~rgãos governamentais I igados ~ educ~ 

ç~o catur j nense e t'esponsab i I i zar a conj untu ra adversa pe I o 



fracasso do Centro. 

Sendo que, na hist~ria, acaba hegem~nica a id~ia 

"vencedor", admiti como suspeita a vers~o da Secretaria 

Educaç~o a respeito da extinção do Centro. 

Com isto, originou-se a pesquisa. 

3. Objetivos 

Constituem objetivos da pesquisa: 

21 

do 

de 

conhecer as origens e os mGltiplos determinantes, r~ 

motos e recentes, do fracasso do Centro Intercolegial Inte

grado de Tubar~o - CICITi 

- mostrar que uma experieneia de educaç~o modernizante 

representou uma ameaça aos grupos constituidos da regi~o;de 

outra parte, evidenciar como estes grupos representaram um 

obstáculo ~s propostas desenvolvimentistas veiculadas a nf

vel do grupo dominante no Poder Federal, que exprimiu sua 

estrat~gia de hegemonia no I e I I PNDi 

- examinar a consistência (alcance e I imites) de um 

projeto de educaç~o modernizante, desenvolvido dentro de 

uma reglao com fortes componentes retr~gradosi 

- colaborar, na condiç~o de docente universitário, na 

tarefa de repensar a educaç~o brasileira sob o ponto de VIS 

ta dos "derrotados". 

4. A Relev~ncia do Estudo 

Embora correndo o risco de excessiva simpl ificaç~o, 

pode-se afirmar que, ao longo da hist~ria, atuam forças so

ciais que se chocam e se digladiam pelas diferenças de In

teresses que operam na base das disputas. 

~csta luta incessante, uns vencem; outros sao vencl-

dos. 
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O Centro I nterco I eg i a I I ntegrado de T ubar:io - C I C I T -

real izou experi~ncia enquadr~vel neste esquema. 

No campo da educaç:io, Impoe-se conhecer o modelo de 

civil izaç:io implantado no Brasil pelo colonizador ib;rico 

d o d D ROb o 2 o t I C ,. que, no I zer e arcy I e I ro , In eressou-se pe a o I on i a 

apenas para gerar lucros export~veis. 

o resultado da presença do colonizador tacanho no cam

po da cultura foi uma herança de mediocridade, cristal izada 

em posturas reacion~rias que se manifestam no modo como as 

classes dominantes de todos os tempos tratam as classes do-

. d 3 mIna as • 

No interior da sociedade tubaronense, atuaram forças 

polfticas aparentadas com o ide~rio do colonizador. 
~ 

.. 
O estudo procura trazer a tona as manobras desenvolvi-

das pelos interesses conservado:es, no sentido de arruinar 

a iniciativa do CICIT. 

De outro lado, a relev~ncia do estudo reside na expl i

citaç:io do car~ter ing~nuo de propostas que, como esta (a 

do CICIT), subestimaram a complexidade de intervenç:io na 

real idade, quando feita atrav;s da educaç:io, se dela se de

seja uma resposta inovadora. 

2 

O CICIT (seus ideal izadores) parece nao ter levado em 

RIBEIRO, Darcy. Teoria do Brasi I, 
vi I izaç:io Brasi leira, 19i5, p. 

2.ed. Rio de Janeiro,Ci-
15 

3ATA fDE, Trist~o de. A experi~ncia reacionaria. Rio de Ja -
neiro, Liv. Agir, 1971. 

Por experi~ncia reacion~ria Trist:io de Ataide entende a 
pr~tica de controle social, feita sob inspiraç~o da ideolo 
gia autocr~tica, para a qual o povo; capaz d~ comportame~ 
tos anarquistas e b~rbaros. Por representar uma ameaça se; 
pre iminente ~ pa= social da el ite, deve ser mantido· sob 
cuidad0s pol iticos especiais, dentre eles mant~-Io na igno 
r~ncla. O objetivo da obra ~ denunciar a hegemonia deste -
modo de pensar no seio das instituiç~es brasileiras. 
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conta aquilo que Ot~vio lanni tem enfatizado, ao anal isar o 

processo educacional no interior da sociedade brasileira,ou 

seja, "que os I imites da democratizaç~o da Escola coincidem 

com os I imites da democracia da sociedade de classe" e que, 

portanto, "lutar para o progresso da democratizaç~o da es

cola ~ lutar para afastar alguns obst~culos ao progresso da 

sociedade global"4. 

A epop~ia vivida pelo CICIT marca a luta entre o cen-

traI ismo e a democracia dentro do sistema educacional;o que 

esteve em jogo foram dois estilos de conceber e real izar a 

educaç~o: o modelo participativo (CICIT) X modelo autocr~ti 

co (Secretaria de Educaç~o). 

E, por fim, foi de interesse verificar que, no caso 

CICIT, a Lei (5692), embora promulgada por um governo com 

poderes excepcionais (de exceç~o), acabou letra morta, dei

xando a impress~o de que seu alcance estaria em resolver os 

problemas da educaç~o apenas no papel. 

o grupo de pessoas que planejou e implementou o CICIT 

acreditou que o empreendimento seria inarred~vel, por se 

legitimar na lei que o instruia. 

o processo de mudança social parece ser mais complexo 

e sua din~mica mais forte que a escrita de um legislador ou 

a aç~o de um grupo de pessoas. 

5. Hip~tese 

. . 
Ao tomar contato com o problema, Imaginava que as 

razoes da queda do CICIT se situavam no ~mbito da 

ç~o (problemas internos). 

institui 

/1 
-'IAi.;>: I, Ot~vio. 

no Bras i I . 
p. 182-269 

Industrial i=aç~o e desenvolvimento sociel 
Rio de Janeiro, Civi Ilzaçao Brasi leira, 1973, 
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Qualquer observador "imparcial" teria esta impress~o.O 

retalhamento do CICIT, feito pela Imprensa local e pela "fo 

foca" decorrente, InsInuava haver, ~ frente do CICIT, 

administraç~o despreparada. 

uma 

T~o logo iniciei o estudo, aquela Impressao revelou-se 

inconsistente. 

Começaram a aparecer problemas de maIor relevo, tais 

como: 

- conjunçao de col~gios com tradiç~o e cl ientelas pr~-

prlas; 

- a especial izaç~o do ensIno por ~reas, obrigando o a

luno a comparecer, a cada dia, a um col~gio diferente, pro

vocando problemas de absenteismo, indiscipl ina e falta de 

integraç~o estudantil; 

- a cr~nica falta de recursos para a educação, 

aduzida a uma conjuntura de escassez; 

sempre 

- o atavismo cultural, que seduz o Jovem a Ingressar 

na universidade, inviabil izando a profissional Izaçao de 2º 

grau, pelo menos como tronco terminal; 

- a rotatividade na direç~o de alguns col~gios e na Se 

cretaria de Educaç~o, gerando consider~vel distanciamento 

entre os compromIssos presentes que a obra teria com a so

ciedade e os objetivos de origem; 

- a conjuntura econ~mica e politica alterada: o CICIT 

foi implantado no tempo do "~lilagre Econ~mico" e, 

numa epoca de crise general izada. 

fechado 

Estas constataç~es me impuseram outra oplnldO: a de 

que o CICIT não fracassou por inadimpl~ncia administrativa. 

Enquanto força de renovação educacional, n~o consegUIU sup~ 

rar as dificuldades estruturais criadas pela ordem conserVd 

dora que, historicamente, tem evitado as classes subalter -

nas se educarem. Esta tradição vem desde os enciclopedistas 
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franceses e iluministas ingleses. Para eles, que propugna -

vam o fim do "obscurantismo medieval", a educaç~o do povo 

configurava uma conquista democr~tica. nas, t~o logo, a bur 

guesia se instalou no poder, passa a tratar o povo como se 

fosse asno, no dizer de Volta ire. 

Vendo no fracasso do CICIT' n~o um acidente puramente 

administrativo, mas um fato pol ftico, procurei fazer nova 

leitura da hist~ria da educaç~o brasileira, com a expectatl 

va de encontrar ocorr~ncias semelhantes ~s do eICIT. 

Relendo a hist~ria do Brasil, como se fosse um perma 

nente presente (CROCE), '" ~ cheguei a conclusao que a educaç~o 

brasileira, tal qual se apresenta, revela-se fracassada, 

pois ~ um bem de consumo restrito, estando general izado na 

maioria das naç~es. 

Anal isando o CICIT sob esta ~tica, verifiquei que seu 

fechamento ocorreu, de um lado, como culmin~ncia de uma se

quencla de açoes polfticas, burocr~ticas e administrativas, 

levadas a efeito pela el ite local e seus representantes a

quartelados nas burocracias governamentais; e, de outro,pe

la pr~pria concepç~o dos ideal izadores que, apoiados na 

crença do poder da racional idade t~cnica, deram pouca Impo~ 

t~ncia ~ mobil izaç~o popular, que poderia servir de suporte 

politico na superaç~o das dificuldades. 

Deste modo, a hip~tese que ponho como orientaç~o geral 
, 

da pesquisa e a seguinte: 

o fracasso do CICIT reproduz, a nivel micro, a hist~ -

rIa da educaç~o brasi leira, que configura um longo fracas

so; sua g~nese tem que ser buscada na estrutura econ~mica, 

politica e social; na estrutura do poder; na propria vlsao 

parcial dos protagonistas e ideal izadores da experi~ncia de 
- ~ inovacao, desenvolvida dentro de um contexto social 6nser 

" 
vadol', tendo como suporte ideol~gico a pura racional idade 

t~cnica. 



6. Procedimentos Metodol~gicos 

?" ... 0 

o veredicto te~rico que se aprende a pesqulsar,pes

quisando, pude vivenci~-Io no processo da pesquisa. 

o objeto que estudei, a nivel empirico, pode ser mani-

pulado, dentro do objetivo que me propus atingir, mediante 

um modelo operacional que vou chamar de "movimento da gan-

" "b I d t '." 5 gorra ou a anço o rapezlo • 

"-
Movi-me, constantemente, da consulta a bibl iografia e~ 

pecial izadR, para o "levantamento de dados" e, deste, para 

novas leituras que me remetiam a "novos dados", se bem que, 

aparentemente, fossem os mesmos; e, em seguida, destes, a 

novas leituras. J~ no processo de formulaç~o da hip~tese b~ 

Slca, esse movimento se mostrou fecundo. 

Comecei, reunindo todo e qualquer material sobreviven

te ao esp~1 io do arquivo do CICIT. 

Na condiç~o pouco gratificante de respigador, enfren

tei a primeira dificuldade: n~o havia mais nenhuma memorla 

do CICIT, como acervo. Um ano ap~s sua dissoluç~o, estavam 

virtualmente perdidas as marcas do Centro. Tive acesso, com 

muitas dificuldades, ~s atas das reuni~es. 

Compulsei as atas das sess~es da C~mara de Vereadores. 

Procurei todas as ediç~es dos tr~s jornais, publ icados 

em Tubar~o, ao tempo do CICIT, por~m, s~ o Jornal Tribuna 

Sul ,na disp~e de arquivo. 

5 

A empresa jornal istica NOSSO JORNAL teve as oficinas e 

Quando as criancas brincam na gangorra, sujeitam-se a uma 
discipl ina I~di~a em que a sensaç~o de subir e descer ~ e~ 
perimentada numa sucess~o indefinida: uma sobe c outra de~ 
ce, em permanente i~terc~mbio de forças. Do mesmo modo, os 
equi! ibristas dos circos articulam movimentos artisticos 
nos trap~z i os, í r:lpU I si onados por força s que produzem, na 
sucess~c dos movimentos. 
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( , . 

arquIvos destruidos pela catastroflca enchente de março 74, 

e, at~ o momento, n~o consegui local izar al9u~m que tivesse 

suas ediç~es. Usei laços de amizades, para fazer o levanta

mento, e o telefone, anGncios na R~dio. fui ao fORUM, ~ 

Prefeitura e ~ Bibl ioteca ~Iunicipal de Tubar~o e florian~ -

pol is. Tudo em vao. 

o Jornal Imprensa do Sul teve as oficinas e arquIvos 

destruidos por um inc~ndio. 

Baldaram todas as tentativas de se local izarem as edi

çoes de interesse. 

Assim, a mem~ria do CICIT foi reconstruida b~sicament~ 

atrav~s de entrevistas (longas conversas descontraidas) com 

personal idades que a ele estiveram ligadas. 

Algumas entrevistas feitas obedeceram a modelos e gaba

ritos sugeridos em manuais de t~cnicas de pesquisa. Ia ao 

entrevistando com o gravador, roteiro pr~vio e hora marcada. 

Algumas v~zes, obtinha-se ~xito, outras n~o. Tudo o que se 

havia planejado, na hora da execuç~o, fracassava. fatores o

casionais interferiam na conversa, criando obst~culos ~ com

pleta soltura da informaç~o. Dei-me conta de que o esquema 

n~o poderia ser executado com o gravador e roteiro fixo, es

crito. E a t~tica adotada foi a intensificaç~o da amizade, 

via encontros nao programados, ~s v~zes para discutir ameni-

dades. 

Deve-se ressaltar que o CICIT fechou melO a conjuntura 

de frustraç~o e enxovalhamento de pessoas. 

Seria natural que houvesse algu~m, ainda nao curado do 

trauma e, portanto, n~o disposto a falar sobre o assunto. 

Apl icando esta t~tica, obtive respostas mais objetivas, 

incisivas e ousadas. As metal inguagens que nadü dizem,t~o ma 

nipuladas nos meIos burocr~ticos, cederam vez a conversas 

francas em momentos em que o gravador fora substitufdo peJa 
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conversa no bar, em casa, etc. 

Isto me imp~s a seguinte medida: al~m de um esforço e

norme para manter vivos os termos das respostas ou depoimen

tos, em seguida ~ conversa, tentava passar ao papel o que r~ 

cordava. Anotava as frases consideradas lapidares. Com elas 

reestudava a questão e então, com o gravador, voltava ao in

terlocutor, para tentar um di~logo mais formal, geralmente 

dando a entender que se buscavam esclarecimentos sobre o que 

se falara antes. 

Na verdade, desejava gravar a voz do entrevistando,para 

documentar a autoria das respostas. 

Consciente da precariedade dos instrumentos sugeridos 

nos manuais, abandonei todos os roteiros que tinhaeasrespo~ 

tas q~e j~ amealhara, e aprofundei todas as quest~es. 

Pelo "movimento da gangorra" ou "balanço do trap~zio" 

entendi que, ao se fazer um tipo de pesquisa desta natureza, 

mesmo os estudos explorat~rios não dão suporte inform~tico 

suficiente, para compor o roteiro da entrevista. 

Qualquer question~rio seria ainda mais prec~rio, pOIS 

as pessoas, hoje, dizem uma coisa, amanhã, dizem outra e, na 

maior parte das vezes, balbuciam metal inguagens que a nada 

se referem. 

Para ter acesso ~ burocracia da SEE, experimentei a me~ 

ma maratona. E, novamente, venci os obst~culos pelas vias de 

amizades, emprestando o contributo de pessoas conhecidas em 

encontros, semin~rios, ou, mesmo, de profissão. 

Alguns ex-diretores do Colegiado do CICIT me atenderam 

por telefone, ou por carta, ou enviando fita cassete gravada. 

Recolhi material informativo: 

- no s~tão do Col~gio são Jos~, convertido em quarto de 

despejo da antiga secretaria do Centro; 

- nos Col~gios S~o Jos~, Dehon, Escola T~cnica do Com~r 
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- na Coordenadoria Regional de Educaç~o; 

- na redaç~o do Jornal Tribuna Sul ina; 

- na r~dio Tub~ e Tabajara; 

- na SEE/SC; 

, . 
- no Centro de Dados Baslcos da FESSC; 

- no Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de En-

sino; 

- na Prefeitura Municipal de Tubar~o. 

Entrev i ste i : 

- Diretor Geral do CICIT; 

- todos os ex-diretores dos Col~gios Integrados ao Cen-

troi 

- ex-coordenadores de Educaç~o; 

- rep~rter da r~dio Tabajara; 

- propriet~rios de empresas de Jornal de Tubar~o; 

- correspondente, em Tubar~o, do Jornal o Estado de San 

ta Catarina, de Florian~pol iSi 

- Presidente da C~mara de Vereadores; 

I ideres do r.lDS e ARENA na C~mara; 

- Presidente da Fundaç~o Educacional do Sul de Santil Ca 

tarina ao tempo da crlaçao do CICIT, e ao tempo do fechamen-

to; 

- Diretor do Departamento de Ens i no r.1~d i o da Secretar i a 

de Educaç~o; 

- Coordenador dos Projetos de 2º grau da SEE/SC; 

- Prefeito Uunicipal de Tubar~o ao tempo do fechamento 
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As entrevistas eram feitas, quando as informações escri 

tas nao satisfaziam por insufici~ncia ou dubiedade dos da

dos, ou para acarear informações contradit~rias. 

Não entrevistei nenhum Secret~rio de Educacão. Conside-. , 

rei 
, , 

dispensavel, ja que tive acesso a um documento que repu-

to representativo da poslçao não declarada da SEE em rela

ção ao CICIT, quando este começou tornar-se um problema. A 

posição oficial da SEE sobre o CICIT em seu 

documento Projeto de Constituição do CICIT. 

. !. ,. 
IniCIO esta no 

o Secret~rio de Educação no tempo do fechamento defi-

nlu-se em relação ao CICIT em longa entrevista concedida 

r~dio Tabajara de Tubarão. 

" a 

A gravaçao da conversa desta "f.lesa Redonda" fo i e I i m i na 
, 

da. Para saber o que foi dito, procurei varias pessoas - re-

p~rteres, professores e leigos - que sintonizaram o programa. 

Acreditando que contatar ex-secret~rios (seis no perio

do de sete anos) nada acrescentaria ao estoque de informações 

j~ obtido, não me interessei em consultar tal fonte. 

Do mesmo modo, nenhum contato foi possfvel com t~cnicos 
, 

do ~EC. Tentativas foram feitas atraves de terceiros. 

Tive que me contentar com o que outros disseram ares -

peito. 

A documentação que reuni e depoimentos que obtive me 

deixaram convicto da desnecessidade de apl icar algum questi~ 

n~rio a egressos do CICIT e a pais de ex-alunos, pois, no e

xercicio do magist~rio universit~rio, fi= constantes conta -

tos com ex-alunos do CICIT. 

Na Un i vers i dade Federa I de Santa Catar i na obt i ve i nfor·

maç~es de professores de egressos do CICIT. 

Dos egressos me interessava saber como eles se posicio-
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navam frente ao rodizio dos col~9ios, qual idades do ensino 

recebido, afeiç~o pessoal pelo CICIT e vida estudantil. 

Dos pais seria interessante conhecer o posicionamento 

politico frente ao Centro. Sobre isto, considero ter reunido 

material suficiente em outras fontes. Achei problem~tico fa

zer o Survey a respeito, pelas dificuldades de local izar 

amostra satisfat~ria de pais. 

Do ponto de vista do desempenho, e de todos conhecida 

a postura dos pais em relaç~o ~ escola: contanto que o filho 

passe de ano, adquira comportamentos compativeis com o gaba

rito cultural do cl~ e n~o onere muito o orçamento famil iar, 

tudo o mais sao coisas de somenos import~ncia. 

Os colegiais poderiam informar mais. Quest~es sobre sa

tisfaç~o pessoal obtida no interior dos col~gios; desempenho 

dos mestres; din~mica estudantil; colocaç~o no mercado de 

trabalho; acesso ~ universidade, etc, seriam de interesse. 

Algumas destas vari~veis foram examinadas pelo estudo 

de informaç~es secund~rias fidedignas (destino dos egressos, 

desempenho dos professores, vida estudantil, etc), existen ~ 

tes no Centro de Dados 8~sicos da FESSC. 

Outras poder1ám colorir pouco mais a I iteratura do tex

to final, mas nada canal izariam de importante ~ elucidaç~o 

da hip~tese. Por estas razoes, nao levei em consideraç~o es

tas fontes prim~rias. 

Outras fontes de informaç~o podia ter consultado= pro

fessores e a populaç~o (cl ientela potencial). Achei que ne -

nhuma contribuiç~o v;1 ida me seria dada al~m da estatistica 

" X% s~o a favor . ou contra", i sto ou aqu i lo, sabendo, de 

antem~o, que "favor" ou "contra" j~ foram previamente dire -

cionados por outros agentes: 0 pr~prio CICIT e u imprensa. 

Como meu objetivo n~o era fa=er um estudo de inform~tica,n~o 

considerei tamb~m estes informantes. 

Cons i dero ter recupel'ado bQu parte da memor I Q do C I C I T. 



32 
E, ao faz~-Io, aprendi que os documentos hist~ricos sao arte 

fatos que refletem nao a hist~ria em geral, mas um tipo de· 

hist~ria. Atestado cristal ino disto me foi fornecido pela 

imprensa de Tubar~o. N~o h~ alguma raz~o superior ditando 

interpretaç~o dos fatos. Estes n~o acontecem à toa. 

a 

À "f t J/ t S- .-s vezes, os a os nem acon ecem. ao crlaçoes mentai& 

produzidas dentro de uma estrat~gia de dominaç~o, na qual 

assume import~ncia a manipulaç~o da opini~o pGbl ica. Ai pas

sam a ser fatos. 

A populaç~o, que em geral est~ desinformada ou informa

da por uma imprensa censurada ou tendenciosa, acaba assimi -

lando a vers~o dos fatos que interessa aos que det~m o poder. 

Nas sociedades classistas, desde a antiguidade, o povo 

e marginal izado do saber, pois, como afirmavam os s~bios tao 

istas da China,'~ ele bastariam mGsculos s~1 idos e 
c. 

escassa, est~mago satisfeito e coraç~o vazió~. 
vontade 

Desejei comportar-me, no curso desta pesquisa, como edu 

cador que assume, enquanto trabalhador social que ~, um com

promisso politico e ideol~gico impossivel de ser disfarçado, 

sob qualquer alegaç~o. 

Tentei mexer nos dois lados: na teoria e nos fatos ou 

"dados". Sei que o pesquisador v~ o que deseja ver e explica 

as coisas como gostaria que fossem, sem, contudo, deflorar 

6 - -PONCE, Anfbal. Educaçao e Luta de Classes. 2.ed. Sao Paulo, 
Cortez Editora, 1981, p. 29 

Para Ponce, a hist~ria da educaç~o ~ um reflexo particular 
da hist~ria de um povo. Numa sociedade de classes, a educa-
ç~o ter~ sempre a marca da classe ou grupo dominante ao 
qual serve como forma de legitimoç~o d~ status quo. 
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impunemente o mandamento da coerencia interna7. 

Existe, atualmente, grande, sen~o total consenso sobre 

a refraç~o que os fatos sofrem na mente do observador. 

Se os fatos n~o chegam ~ mente de modo puro, como 

tar, totalmente, a açao da imaginaçao e idiossincrasia 

pesquisador no processo de pesquisa? 

eVI-

do 

A poslçao assumida neste trabalho e a seguinte: alguns 

pontos de vista s~o relativamente mais verdadeiros que ou

tros; algumas perspectivas se aproximam mais da verdade obj~ 
8 

tiva que outras. 

Posicionar-se sob a ~tica dos "vencidos" ~ desfrutar de 

maior abertura, para captar a "verdade objetiva" dos 

(no caso CICIT). 

fatos 

Do ponto de vista dos "vencedores", a verdade dos fatos 

assume a funç~o de justificativa de determinada pr~tica(ação 

conservadora das el ites). 

Os fatos sociais s~o din~micos por nature=a e, ao pro

curar p~r-se de acordo com suas tendências, est~ o pesquisa

dor assegurando maior autonomia cognitiva na captaç~o do 

seu objeto de estud0
9 . 

Nisto est~ a superioridade epistemol~gica do chamado 

7Ver a esse respeito. Lm'/Y, ;·:ichael. Objetividade do ponto 
de vista de classe nas Ciências Sociais. In: :.l~todo Dia
I~tico e Teoria Pol ftica. RJ, Pa= e Terra. ~.ed. 1978, 
p. 19-55 

- SCHAFF, Adam. H i st~r i a e Verdade. SQO Pau lo, ;.;art i ns Fon -
teso 1971. GOLDi.iANN, Lucien. Ciências Humanas e Fi loso
fia; Que ~ Sociologia? 5.ed. S~o Paulo, - Rio, DIFEL. 
1976. p. 27-70 

o 
() I O'''''{ , ,. h I O . t ' "' L." I·ilc,ae. p. CI., p.,)~ 

9 SCHAFF, Adam. H i st~r i a e Verdade. são Pau I o, r.;art i!1s Fon -
tes, 1971. p. 193 
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ponto de vista de classe da que se adota aqui. 

o uso da primeira pessoa do singular, quando feito, e 

intencional. Quero, com ISSO, assumir diretamente a respons~ 

bil idade do escrito e afirmar que o sujeito desta obra tem 

sua hist~ria pessoal, cúja experi~ncia subjetiva n~o fica d~ 

mitida, para dar lugar a uma suposta atitude cientifica Im

pessoal, onde o observador seria um personagem an~nimo, pr~

lavado com a "soda c~ustica" da pretendida neutral idade. 

N~o podendo fugir da responsabil idade cientifica de 

sugerir causas para expl icar os fatos, apostei na hip~tese 

da hist~rica estrat~gia das classes dominantes em denegar e

ducação ao povo, para ter facil itada a tarefa politica de 

mant~-Io submisso. 

Esta hip~tese nao pretende reduzir a expl icação do atra 

so hist~rico apenas ao car~ter reacion~rio dos interesses da 

el ite dominante. Pelo contr~rio, isto, como colocado adiant~ 

pressup~e situar este quadro na conjuntura da força do impe

rial ismo capital ista. 

Trata-se, aqui, de um corte, para expl icar mais um as -

pecto que, para o caso em estudo, tem peso significativo. 



CAPíTULO I 

A PROPOSTA DO CICIT (no Papel) 

I. I - Introdução 

Nos Gltimos trinta anos, a nfvel mundial, duas 

tend~ncias b~sicas marcaram o planejamento educacional. 

Uma refletiu preocupaçao preponderante com a efici~ncia 

dos meios (quest~es de estrat~gia e logfstica). Para esta 

tend~ncia, os problemas educacionais poderiam ser resolvidos 

na I inha da racional ização dos meios. 

O relat~rio Coombs, resultado da Confer~ncia de Wil I lans 

búrg - USA, de 1967, ~ o principal documento que revela a 

concepçao da situação educacional em crise naquela ~poca. 

Se o elemento definidor da crise fosse o descompasso en 

tre o crescimento da procura por educação e a disponibil ida

de de atendimento por parte dos sistemas, a efic~cia destes 

estaria garantida pelo aumento da produtividade interna (dos 
. )10 meios . 

10GUSSO, Divonzir. Planejamento Educ<3cional. In: Subsidios 
ao Plane'; amento Part i ç i pat i vo; te7;tos se I ec i onados. r.:EC. 
Secretar i a Gera J / p. J 02 
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No sentido oposto, despontam os contestadores da escola 

e de sua pr~tica, entendida como exercicio de ocultac~o de , 

privi I~gios de grupos e classes e ritual de inculcaç~o ideol~ 

glca. 

A educaç~o de que necessita o homem da era cibern~tica,a 

escola classista n~o tem condiç~es de oferec~-Ia. Reivindic~

la, impl ica em descolarizar a educaç~o. 

Para estes, a crise n~o ~ de efici~ncia de melos,mas de 

f o " Ins. 

"Sofremos por viver num mundo sem final idade"12, 

mais tarde, o fil~sofo franc~s Roger Garaudy. 

dir~, 

As mazelas institucionais dos sistemas de ensino torna-

ram-se p~bl icas com a eclos~o dos movimentos de contestaç~o 

estudantil que abalaram grande parte do mundo ocidental nos 

anos 67/68. 

Os estudantes contestavam a pr~pria natureza dos siste -

mas d o - d d d o o t ' I 13 e ensino e nao o mo o e a minis ra- os. 

Do choque entre a tend~ncia tecnicista (uso eficiente 

IIVer a respeito: ILLICH, Ivan, Sociedade sem Escolas. Petr~
pol is. Vozes. 1973. 

- BUCKMAN, Peter. Educaç~o sem Escolas. Rio, Eldorado Tijuca. 
1973. 

- POSTMAN, N. e WEINGARTNER, G. Contestaç~o: nova f~rmula de 
ensino. 2.ed., Rio de Janeiro. Ed. Express~o e Cultura. 
1972. 

- GUSDORF, G. Professores S para gu~? Moraes Editores. 1970. 
- REIMER, E. A escola esta morta. Rio de Janeiro. Francisco 

Alves. 1975. 

12GARAUDY, Roger. O Projeto Esperança. Rio de Janeiro. Ed.Sa
lamandra. 1978. p. 110. 

130 °t 1"03 p. CI • p. . 
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dos meios), assumida como orientação b~sica para planejar a 

d ~ ·t ! 14 . e ucaçao em mUI os palses , e o mOVimento contra a escola, 

surge a consciência da necessidade de se fazer "profunda revi 

sao nas posições assumidas na Conferência de \vi I I iansburg pe

las autoridades educacionais". 15 

o documento que traz ~ luz o novo diagn~stico da 

e as indicações de solução tornou-se conhecido como 

FAURE. 

crIse 

INFORME 

A preocupaçao desloca-se do uso eficiente dos meios es -

cassos para a reconstrução dos sistemas de ensino e sua ade -

" quaçao as novas necessidades sociais, que demandam respostas 

educativas. 

O Informe Faure, que reflete a segunda tendência b~sica 

no esforço de planejar a educação ocidental nos Gltimos trin

ta anos, dentre v~rias coisas afirma pela "primeira vez na 

hist~ria da humanidade o desenvolvimento da educação tende a 

d d I · t d . ,,16 f· d prece er o esenvo vlmen o a economia , con Iguran o o es-

forço dei iberado das Nações em expandir a oferta de ensino,no 

intuito de preparar os individuos para ~pocas de crise e Sl-

~ . 'd.t 17 tuaçoes Ine I as. 

A mudança desejada na educação estribava-se na convicaçao 

de que os sistemas de ensino, criados no passado para Ins-

truir uma el ite minorit~ria, são incapazes de educar as mas -

14GARAUDY, Roger. O Projeto Esperança. Rio de Janeiro. Ed.Sa
lamandra. 1978. p. 102. 

15 Idem, p. 103. 
16 GARCIA, Pedro B. Educação Hoje. Rio de Janeiro. Eldorado Ti 

j uca, p. I 1 . 

17pIAGET, Jean et 
ro, Ed. FGV. 

ai i i. Educação para o Futuro. Rio de Janei-
1974, p. 75 e passim. 
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sas cada vez mais reivindicantes de direitos, sendo o acesso 

à educaç~o, um dos priorit~rios. 

Frente aos desafios de expandir as oportunidades educa -

cionais e garantir a qual idade da oferta, nem todos os pafses 

conseguiram o desejado equilibrio. Uns optaram pelo modelo 

"numerus clausus" (seleç~o restritiva), outros, pela pol ftica 

"porta aberta". 

No Terceiro Mundo, a escolha majorit~ria recaiu sobre o 

modelo aberto. No entanto, conjunturas hist~ricas diffceis 

t~m conduzido muitos pafses a s~rios impasses. 

Se por um lado, escolheram modelos aparentemente mais 

abertos, num esforço de fazer da educaç~o um meio de atual iza 

ç~o de estruturas sociais arcaicas, por outro implementaram 

"modelos Tecnocr~ticos orientados essencialmente para a form~ 

ç~o de m~o-de-obra, preparo profissional e capacitaç~o cientl 

f · t" "'8 t I ~ d I' I Ica e ecnlca , que requerem cer a se eçao a c lente a. 

No Brasil, tal antinomia se manifestou nos Planos de Go-

verno dos ~Itimos quinze anos. Neles, ~ exarado um discurso 

de enaltecimento da import~ncia da educaç~o, mas a pr~tica tem 

sido orientada pela ideologia do economicismo para a qual a 

educaç~o constitui vari~vel residual da polftica econ~mica. 19 

Contradições semelhantes invadem a letra das duas ~Iti 

mas reformas educacionais: a Lei 4.024/61 e a Lei 5692/71. 

A Lei 4.024 foi votada meio a cl ima polftico de mobil iza 

çao nacional. 

O debate em torno dos problemas educacionais abriu espa

ço para discuss~o mais ampla sobre os temas brasi leiros mais 

candentes da ~poca. Ganhou relevo e densidade em funç~o do en 

gajamento e ativismo de intelectuais, politicos, imprensa,ed~ 

18GARCIA, Pedro 8. op. cito p. 13. 

19KOWARICK, L~cio. Estrat~gjas do 
nos CEBRAP, (2): 6-7, 1976. 

Planejamento Social. Cader-. 
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cadores da rede particular e p~bl ica, sem se desprezarem as 

legi~es de jovens un~versit~rios que percorriam o interior do 

pais, defendendo a bandeira da escola p~bl ica. 

Voatada, a Lei enfrentou resist~ncia v~rlas, ficando seus 
20 

objetivos apenas uma promessa 

Mais relevante que a lei foi a mobil ização da consci~n 

cla nacional em torno da necessidade de mais e melhor educa -

çao para todos os brasileiros. 

Mas ficou nisto. 

Dez anos depois ~ decretada nova reforma. 

Diferentemente da LDBEN, a Lei 5692/71 ~ produto de um 

contexto de sil~ncio da opinião p~bl ica, aus~ncia de debate e 

nehuma presença daqueles que protagonizaram a LDBEN. 

Tanto a formulação da 5692/71, quanto os estudos que a 

instrumentaram, obedeceram a demandas politicas e econ~micas 

que consagravam feição especial ao autoritarismo e central is

mo, a nova face politica no processo de acumulação de capital 

na formação social brasileira. 

A euforia do "mi lagre econ~mico" nao el iminou as resis -

t~ncias e interesses contr~rios ~ sua implantacão.
21 

~ 

Fugindo ~ regra da morosidade na implantação da Lei 

5692/71, surge em Tubarão, SC, em 1972, uma proposta, elabora 

da antes mesmo de conhecida a Lei 5692, de um Centro Interco-

legial Integrado - CICIT-, carregando, em seu bojo, os mes-

mos objetivos da lei que acabava de ser votada. 

O CICIT se propunha, de baixo para cima, aqui lo que a 

Lei dispunha de cima para baixo. 

20 LIMA , Lauro de O. Est~rias da Educacão no Brasil: de Pombal 
a Passarinho. Brasilia, Ed.Brasiila, 197.:.1., p. 187. epa~ 
sim. 

2ICU~HA, L.A. Rodrigues da. Pol ftica Educaciona! no Brasil: A 
profissional izac~o do Ensino M;dio. 2.ed., Rio de Janei
ro, Eldorado Tijuca, 1979, p. 171 e passim. 
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1.2 - Origem do CICIT 

o Centro Intercolegial Integrado de Tubarão 

CICIT, representou a resposta dos col~gios de 2º grau a u~a 

soma de problemas comuns, no campo da produtividade do sis

tema. 

Reuniu quatro col~gios, sendo um pGbl ico (Col~gio Ben

Jamin Gal lotti) e tr~s particulares (um mantido por uma Fu~ 

dação - Oehon -, um mantido por uma 

res - Escola T~cnica - e um mantido 

Iglosa - Col~gio são Jos~). 

Congregacão de Professo 
~ 

por uma Congregação Re-

Os problemas que se tornaram comuns eram a ociosidade 

de espaço e equipamento nos Col~gios Oehon e são Jos~, esv~ 

ziados pela politica de gratuidade mantida pelo Estado.Esta 

politica superlotou o Col~gio Gal lotti, mal ec,uipado e sem 

tradição de ensino em Tubarão. O Col~gio Gal lotti matricu -

lou, em 1972, cinco mil alunos, sendo que o nGmero m~dio a

ceit~vel seria em torno de tr~s mil alunos. O Oehon e são 

Jos~, com capacidade para quatro mil alunos, operavam com 

mil e quinhentos alunos. A Escola T~cnica do Com~rcio fun ~ 
')2 

clonava precariamente, num Grupo Escolar do Estado-

No mesmo ano (1972), o Governo do Estado entregou ~ p~ 

pulação de Tubarão um "Gin~sio Industrial" com capacidade 

para dois mil alunos, sendo que a ~nica m~quina deixada a 

disposição do referido gin~sio foi uma velha locomotiva ti

po "j.:ar i a Fumaça", co I ocada no p~t i o de frente, para ornar 

a festa de inauguração, quando se fez presente o vice-presi 

dente Augusto Radmacker. Este, desapontado, perguntou onde 

estava o equipamento do "Gin~sio lridustriai" que viera Inau 

gurar. 

2') ,.. ~ 

-GRASIL. rlinisterio de Educaçao e Cultura. Departamento de 
Ens i no j.:~d i o. Cen:tr~"lJ:lterç_ol~g iiJL ,I ntegrad.9_çl_e_,_Tub_a~ 
rao. s.n.t. p. 2 
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Depois da inauguracão, a velha locomotiva foi retirada. 
~ 

A instalação do equipamento mfnimo so se iniciou em setembro 

de 1976. 

o CICIT começou a ser pensado em 1970, em encontros es -

pont~neos de diretores inconformados com certos problemas que 

se agravavam. 

Animados com a abertura facultada pelo Plano Estadual de 

Educação de Santa Catarina, institucional izado pela lei nº 

4394, de novembro de 1969, que reformulava o ensino em Santa 

Catarina, os diretores de escolas de 2º Grau de Tubarão se 

propuseram a quebrar o isolamento eiistente entre os col~gios 

e superar a tradicional e burlesca dicotomia entre ensino pG

b I i co e pr i vado • 

A primeira decisão intercolegial determinou a adoção de 

um curriculo b~sico comum a 

solução 853/71, do Conselho 

todos os col~gios, fixado 
- 23 Federal de Educacao. 

~ 

pela Re 

Animada com a perspectiva profissional izante da escola 

de 2º Grau, a FESSC, mantenedora do Col~gio Dehon, atuava co

mo mantenedora e primeira interessada na constituição de um 

centro intercomplementar. 

Em 1973, em palestra proferida, no MEC, para participan

tes do curso de treinamento de pessoal de Secretarias de Edu

caça0, Osvaldo Del la Giustina, então presidente da FESSC, as

sumiu a paternidade institucional do CICIT, ao afirmar que 

essas duas circunst~ncias - a antecipação da reforma do ensI

no em Santa Catat~ina e a estrutura t~cnica existente na FESSC

permitiram, apenas editada a Lei 5692, montar rapidamente a 

t t d C I C I T f "I f· 24 es ru ura o e aze- o unclonar. 

23 Idem, p. 3. 

24DELLA GIUSTINA, Osvaldo. A Experi~ncia do CICIT (Subsidios 
para Discuss~o). s.n.t. p. 10. 



Com a promulgaç~o da lei 5692/71, que determinou a 
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re-

forma do ensino em ~mbito nacional, o projeto do CICIT foi 

concluido e negociado entre as partes: Col~gios, Governo do 

Estado e "Comunidade" (cl ientela). 

Ap~s as demarchas normais, foi constituido o CICIT,ma~ 

tido por um conv~nio entre as partes (col~gios e Secretaria 

Estadual de Educaç~o) sem anulaç~o da identidade juridica 

de cada um. 

1.3 - Estrutura Funcional do CICIT 

o CICIT n~o tinha personal idade juridica pr~pria. 

Calcou sua estrutura no artigo 3º da lei 5692, que pede a 

reuniao de pequenos estabelecimentos em unidades mais am

plas; a entrosagem e intercomplementariedade dos estabeleci 

mentos entre si, para evitar ociosidade de meios; e a orga

nizaç~o de centros interescolares que re~nam serviços e dis 

cipl inas ou ~reas de estudo comum a v~rios estabelecimen -
25 tos. 

o CICIT seria dirigido por um colegiado Diretor, cons

tituido dos diretores dos estabelecimentos que o compõem e 

um diretor geral nomeado pela Secretaria de Educaç~o. 

Subordinada ao Diretor Geral, haveria a Secretaria Ge

rai, onde se faria o controle acad~mico dos alunos, atrav~s 

das informações enviadas pelos estabelecimentos. 

o funcionamento do Centro seria garantido por um Regi

mento Geral. A estrutura foi montada com vistas a manter um 

nGcleo comum (departamentos) de discipl inas b~sicas e o In~ 

tituto T~cnico, com funções de profisssional izaç~o (vide a

nexo nº I, Estrutura do Centro). 

') -
~:>n . I uras I • 

rao. 
;.·,EC/DEí:;. Centro I nterco I eg i a I 
s.n.t. p. 3. 

Integrado de Tuba -



A divisão do trabalho, a composlçao dos departamento;3 

e institutos surgiu do consenso, entre os col~gios, em man

ter o equipamento, corpo docente e espaço fisico pr~prios 

de cada unidade. 

Didaticamente, o aluno do nGcleo comum frequentava as 

aulas nos departamentos (Departamento de Estudos Sociais-Co 

I~gio Galotti, Departamento de Comunicação e Expressão-Col~ 

gio são Jos~, Departamento de Ci~ncias Exatas - Col~gio 

Dehon). As aulas do nGcleo profissional izante eram ministra 

das no Instituto que mant~m as habil itações t~cnicas ou au

x i I i ares. 

A novidade para as famil ias, e que foi objeto de pol~

mica, era o rodizio que o aluno devia real izar entre os co

I~gios. Antes do CICIT, os alunos iam a um determinado col~ 

glo e, I~ frequentavam todas as aulas. Com o CICIT, deve"

riam peregrinar pelos tr~s col~gios que mantinham os depar

tamentos do nGcleo comum. 

A ministração das aulas em departamentos especial izados 

foi apregoada como in~dita medida de democratização das o -

portunidades de ensino. Todos os alunos matriculados no 2º 

grau, em Tubarão, tinham iguais oportunidades acad~micas.Fo 

ram aplainadas as tradicionais diferenças entre col~gios de 

"ricos e de pobres", discriminações que lavram fundo a es -

trutura social de Tubarão. 

Foram apresentadas como vantagens do novo sistema inte 

grado e intercomplementar: 

- a especial ização de cada unidade, por ~rea, em ter

mos de equipamentos e recursos humanos; 

a introdução do sistema de tempo integral e dedica

çao exclusiva, para os professores; 

- a plena uti I I~açao dos recursos humanos, espGço fisi 

co e equipament03; 
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- a dedicação exclusiva do aluno, em determinados dias, 

a certas ~reas de aprendizagem, evitando-se a dispersão de- . 

corrente dos hor~rios tradicionais; 

- a distribuição racional da matrfcula, de acordo 

as disponibil idades de espaçoi 

com 

- a democratização do ensino, em termos dos alunos ma

triculados, distribuindo-se, igualmente, as responsabil ida

des, os custos e as vantagens que cada unidade apresenta.
26 

1.4 - Estrutura Financeira 

A manutenção do CICIT era feita da seguinte for

ma: o principio adotado foi o de que o aluno pagaria as dis 

cipl inas ministradas nos estabelecimentos particulares, on

de j~ se cobrava o ensino, e teria gratuidade nas discipl i

nas ministradas em estabelecimento gratuito {Galotti).Assim, 

o aluno teria gratuidade em 1/3 de seu custo nas discipl i -

nas do nGcleo comum (Estudos Sociais) e no ramo profission~ 

izante correspondente (Pedag~gico). 

Foi sugerido, e o Estado aceitou, contratar todos os 

professores do CICIT, não importando em que estabelecimento 

viessem a trabalhar. 

Os estabelecimentos arcariam com os custos administra

tivos, conservação e manutenção da infra-estrutura dos pr~

dios. 

A f~rmula encontrada para ratear os custos do ensino 

entre Estado e as famil ias permitiu introdu=ir o pagamento 

do ensino, sem gerar traumas nos meios acostumados ~ gratul 

dade tota I. 

') -: .;.. ~ I . () 
G 8í:1, p. (). 
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Foi mantida a tradiç~o de concessao de bolsas de estu-

do. Alunos comprovadamente carentes seriam atendidos numa 

escala de gratuidade que iria de 25% a 100%, dependendo do 

indice de necessidades, desde que documentadas. 

o C I C I T pretend i a man i pu I ar um s . .j.stema rac i ona I de con 

cessa0 de ajuda. O principio, rigorosamente seguido, deve -

ria ser este: quem pode pagar, deve pagar. Quem n~o pode,se 

houver recursos, receber~ ajuda. Em caso contr~rio, deve ar 

car com os custos do ensino. 

O principio se fundamenta na Constituiç~o Brasileira, 

que responsabil iza o Estado como promotor de educação unI

versal e gratuita para a idade de sete-quatorze anos. Nos 

demais niveis, a educaç~o ~ seletiva. Estuda quem pode,por

tanto. 

1.5 - Estrutura Curricular 

Os currfculos foram montados de acordo com a Re-

soluç~o 853/71 e 45/72 do CFE, adaptados, de forma experi -

I .. I . d d t -: t' .. 27 menta, a rea I a e e carac erls Icas regionais. 

o n~cleo comum foi programado com carga hor~ria bem su 

perior (em torno de 20% a mais) aos mfnimos exigidos. Tal 

reforço decorria das seguintes razoes: 

- "Da constataç~o de que, mesmo sendo terminal, o 2º 
~ 

grau continuaria sendo a grande via de acesso a universida-

de. Seguradamente, mais de 50% dos que concluir~o o 2º grau 
- . . ,,28· -: . 

demandarao a universidade. Dal a necessidade de aumentar 

27 Idem, p. 27. 

28pesquisa feita em Curitiba na mesma epoca concluiu que 
c -01 I , ') o í' ••• I' . 
"Jt.;.ja oos egressos 00 ... - ,_,r a u aeseJ avam I ngreSSQr na l.;t') I ve!:. 
siclade. Conf. ZA~IOLO, Altevir. A Empresa e o Ensino Pro
oissional izante. Curitiba, PRo CETEPAR. 1977. 



sua estrutura cientffica;29 
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- a mesma estrutura deveria ser reforçada em relaç~o 

aos que demandassem o mercado de trabalho. Dentro do espiri 

to da Lei 5692, tratava-se de formar n~o apenas o t~cnico, 

mas o homem t~cnico, partindo-se do pressuposto de que so

mente a estrutura cientifica permitiria ao t~cnico sua ada~ 

taç~o continua ~s permanentes mutaç~es da tecnologia.30 

Nas ~reas profissionais, os curriculos foram montados, 

visando a formar t~cnicos e auxil iares. A passagem do Col~

glo CI~ssico para o col~gio profissional izante não poderia 

ser feita apenas por decreto. Impl icava em dispor de infra

estrutura e corpo docente em condiç~es de ministrar a pro

fissional ização. 

o corpo docente foi estruturado a partir dos quadros 

existentes, e recrutando nova equipe que fez o ESQUEr:1A I e 

ESQUEMA I I, cursos criados pela FESSC em convenlo com o 
.... 

CENAFOR, para atender a demanda do CICIT. O Planejamento de 

Cursos Profissional izantes foi feito com base em estudos 

real izados pela FESSC sobre o mercado de trabalho regional. 

Tr~s dificuldades foram, de pronto, identificadas neste pl~ 

nejamento: 

- o fato de tratar-se nao da fundação de um col~gio no 

vo, mas das reorganizaç~o de col~gios existentes; 

- a demanda incontrolada de matricula de 2º grau, feita 

sem nenhuma especulaç~o sobre o mercado de trabalho; 

- as dificuldades de quantificar o mercado de trabalhq 

dada a complexidade metodol~gica da questão. 31 

29 
Bras i I . r.:EcjD E1:;. 

p. 22. 
30 

I derll , 

31 
Idem, 

p. 28. 

p. 30. 

C~Q Intercoleoial Intagrado I oe Tuba-
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A oferta de cursos foi maior para o setor terci~rio da 

economia, considerando que Tubar~o ~ uma cidade terciariza

da, e os col~gios n~o disp~em de experi~ncia na formação de 

m~o-de-obra, para o setor prim~rio e secund~rio. Ao definir 

crit~rios de oferta de cursos profissional izantes, verifi -

cou-se ser impossivel conseguir completa adequação entre o

ferta e demanda de mão-de-obra. Distorç~es na oferta ou na 

demanda impedem lograr o desejado equilfbrio, considerando 

tratar-se de uma economia subdesenvolvida, sujeita a distor 

çoes maiores. 32 

Outra premissa colocada foi a necessidade de distinguir 

mercado de trabalho e mercado de emprego. "O mercado de em

prego revela uma situaç~o existente, num determinado momen

to em que se quantifica a procura de um determinado profis

sional, face ~ necessidade sentida por um empregado".33 

J~ o mercado de trabalho "se define como ° diagn~stico 
do conjunto de potencial idades e de perspectivas que uma so 

ciedade oferece, para propiciar ocupação a seus componen -

t ,,34 es . 

Dentre as potencial idades, estaria a proprla m~o-de

obra capacitada. 

Assim raciocinando, e pertinente perguntar se a mão-de 

obra devidamente capacitada n~o ~ em si um fator de expan -

sao do mercado de trabalho. 
35 

Rousseau j~ havia exposto, no Emil 10, id~ia semelhante. 

Para ele, deve existir um equil fbrio entre educação g~ 

32 
33 Idem, p. 

33 
3'-:-Idem, p. 

34 
34 Idem, p. 

" -.)) I ' 3 1 Clem, p. -,. 
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ral e especial izada. Ao fazer um cidad~o ou um trabalhador 

(ou um ou outro, disjuntamente), a educação torna-o menos 

homem. 

A educação deve, segundo Rousseau, preparar o homem p~ 

ra um destino inst~vel e um ambiente inst~vel. A criança 

não deve ser educada para uma profissão definida, ou uma 

definida posição social. Não sendo criatura fixa, a criança 

deve ser capacitada para enfrentar situaç~es in~ditas,pois 

a sociedade est~ sempre em mudança, e a natureza humana nun 

ca se completa. 36 

A função da escola, para o CICIT, ~ preparar para ~ 

tempo futuro e não, para o presente .. 

As tend~ncias futuras foram detectadas com base em es

tudos de s~ries hist~ricas de crescimento econ~mico regio -

nal; mas, basicamente, na suposição de que o sul de Santa 

Catarina, incluido no I I PND como ~rea de programaçao esp~ 

cial do Governo Federal, viria, de fato, a explodir econo

micamente, tão logo iniciassem os investimentos previstos 

no programa DPD/FESSC e no Projeto de Desenvolvimento do Li 

toral Sul de Santa Catarina da SUDESUL37 • Foram feitas es-

timativas de requerimentos de mão-de-obra, todas, no 

entanto, previamente admitidas apenas como aproximaçoes. 

, 
A FESSC, atraves do Departamento de Pesquisa e Desen -

volvimento, prestaria assessoria permanente ao CICIT, obje

tivando sempre ajustar a obra do CICIT ~s necessidades re-

36 EBY ,Frederick . Hist~ria da Educação ~:oderna. P. Alegre, 
~EC - Globo. p. 295 e passlm. 

37Deve-se lembrar de que,nesta ~poca, o Brasil experimenta
va a euforia da festa do ses .uecenten~rio, das altas ta
xas de crescimento que se refletiam, como se fosse "mi la
gre".O Sul de Santa Catarina tamb~m viv~a este cont~9io. 
Ver Árvore Undustrial do Complexo Carboquimico (anexo n Q 

2) 



gionais. A reforma do ensino (Lei 5692) foi entendida 

um processo e nao, como um decreto ou at0
38

. O projeto 

49 
como 

do 

CICIT prev~ ainda um rol de recursos e equipamentos indis -

pens~vels ~ concretizaç~o dos objetivos do Centro. 

Afora os equipamentos e infra-estrutura indispens~veis 

a cada col~gio, deve-se destacar que a pr~tica de educac~o 
. . ~ 

fisica ficaria concentrada no Col~gio Dehon (FESSC), numa 

~rea disponivel de 30.000 m2, havendo, j~, certa infra-es -

trutura. Requeria-se, no entanto, a construç~o de um parque 

esportivo com as dimens~es demandadas pela magnitude do cen 

tro que previa matricular em torno de quatro mil alunos. 

O projeto CICIT, encaminhado ao Conselho Estadual de 

Educaç~o, teve pronta apreclaçao e aprovaç~o un~nime. Em 20 

de fevereiro, o Governador Colombo Sal les assinou o decreto 

nº SEE - 27.02.73, nº 49, instituindo o CICIT. (vide anexo 

nº 3) 

Em Iº de março de 1973, multid~es de alunos acorriam 

aos col~gios, como faziam todos os anos, para iniciar novo 

ano letivo. 

Sabe-se que o cl ima era de festa e euforia. A todos ti 

nha-se dito que iriam frequentar um tipo de escola que pod~ 

ria se tornar modelo para o Brasil. 

I .6 - D i mens~o ;.:odern i zante do C I C I T 

A nota caracteristica do CICIT e seu estilo mo -

dernizante, sob o ponto de vista administrativo. 

Embora lenta e sem o poder enucleador constatado em cen 

tros mais industrial izados, a modernizaç~o das estruturas 

"! ." 

·\...3ri.3si I. MEC/DEM. op. cito p. 40 
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sociais locais j~ se fazia sentir h~ anos. 

Se o isolamento tem marcado o pouco progresso da re

glao, j~ era possrvel contar, a partir dos anos 70, com to

da a infra-estrutura de comunicaç~es (TV, DDD, asfalto,etc) 

existente em outros centros. 

A economia de enclave, fator de esvaziamento economico 

e social da região, começa a ser suplantada por empreendi -

mentos locais din~micos, tendo, na exploração e transforma

çao dos recursos naturais (abundantes na região), o alvo 

dos investimentos. 

No campo educacional, a tarefa era preparar Recursos Hu 

manos com o perfil t~cnico demandado pelas novas necessida

des. 

Exorcizar o atraso seria possivel, desde que o homem 

sul catarinense, preparado com nova educação, entendesse 

que, nas suas iniciativas, estaria a possibil idade de ins

taurar novo processo de desenvolvimento. 

Se a sociedade como um todo começava a modernizar-se,a 

escola tamb~m sofreu o impacto da Inovaçao. 

o CICIT traduz a convlcçao de um grupo de educadores. 

que acreditavam no poder de acelerar e dinamizar o process~ 

A ~nfase incide sobre o uso dos meios. Na capacidade 

de bem administr~-Ios estaria a chance de se fazer da esco

la uma "alavanca" de inovacão social. 
> 

A proposta do CICIT e sua estrat~9ia parece estar es -

truturada em torno desta id~ia motora, mostrando ainda, uma 

firme determinacão de seus ideal izadores no sentido de fa-
> 

. . 
zer Inovaçoes no ensino. 

Afinal, em tempo de euforia economlca, de projetos-im

pacto (I PND), de prest~gio da razão t~cnica sobre qualquer 

outro tipo de racional idade; podia-se esperar que a lei da 

reforma do ensino 5692 não tivesse no CICIT a unlca tentati 



va de mudança do sistema. 

A crença de seus ideal izadores era que 
! 

obra que se general izaria em todo o paIS. 
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. . . 
InIcIavam uma 



CAPfTULO I I 

A PROPOSTA DO CICIT (na pr~tica) 

2.I.Real izaç~es do CICIT 

Constitufdo para real izar o ensino pr~fissional iza~ 

te de 2º Grau (Letra c do artigo 2º dos Estatutos),o CICIT 

orientou-se pela teoria do capital humano, segundo a qual 

determinada sociedade consegue maximizar a produtividade 

dos fatores de produç~o (meios e instrumentos de produç~o), 

se o fator humano (fator residual!) for ele mesmo objeto de 

investimento. 

A abordagem Recursos Humanos c, mais especificamente,o 

"manpower approach" tiveram acolhida destacada no CICIT. 39 

A demanda de t~cnicos de 2º Grau estava dimensionada, 
40 41 

grosso modo, nos estudos da FESSC e da SUDESUL ,em fun-

39SCHULTZ, Theodore. O Capital Humano. Rio de Janeiro,Zahar 
Ed., 1971; HARB I sm~, Freder i ck. "i.;ão-de-Obra e desen
volvimento econ~mico: problemas e estrat~gias". Luiz 
Pere i ra (org.), in: Desenvo I v i mento, traba I no e educa
ção. Rio, Zahar Ed., p. 164 e passim. 

40CPCMJ/FESSC/DPD. Cond i ç~es de r.;ão-de-Obra e Perspect i vas 
de novos empregos. Tubar~o, volume 11, 19ó9. 

~!- I r- - , ~ •• ". L..,rasll. ;.dnlsterIO do Interior - SUDESUL. Plano de Opera-
ç~es do Projeto Litoral Sul de Santa Catarina. 2.ed. 
Porto Alegre. 
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çao da perspectiva de implantaç~o do Complexo Industrial Mi 

neral do Sul de Santa Catarina. 

As aç~es da FESSC e da SUDESUL, conforme informaç~es 

colhidas na FESSC, ai iadas a outras iniciativas locais, 10-
, 

graram incluir a regi~o do Sul do Estado no I I P~D como 

rea de programaç~o especial do governo federal. 

a-

Esta conquista aumentou a convicç~o de que se tornara 

e irrevers'ivel a decolagem de um processo de crescimento 

mudança in~dito no Sul do Estado, at~ ent~o estagnado e 

tradicional isolamento. 

em 

Os cursos do CICIT, programados para imediata implant~ 

çao, cingiam-se aos perfis ocupacionais especificos, conti

dos na frondosa ~rvore industrial que haveria de configurar 

o Complexo Industrial j.;ineral do Sul. 

Por alto, estimava-se em torno de dois mil o total da 

demanda de t~cnicos de 2º grau, j~ na fase de implantaç~o 
42 , 

do Complexo, para o setor secundario da economia. 

De vinte e oito cursos t~cnicos e trinta auxi I iares 
,13 

previstos, apenas nove entraram em funcionamento.~ Destes, 

tr~s foram desativados no final do 2º ano de funcionamento 

(1973). (Vide anexo nº 4, cursos programados e implantados). 

O Instituto T~cnico-Industrial, que implementaria a 

profissional izaç~o na ~rea tecnol~gica, sequer foi implan-

tado. 

A estrutura existente nos col~gios de 2º Grau nao ofe-

42 Esta estatfstica foi operada em estudos posteriores. Ver 
a respeito: FESSC/DPD. Recursos Humanos - dimensionamento 
para o comp 1 exo i ndustr i a I minera I do Su I Catar i nense, I u-
b ~ 10 - 0 ara0, //ú. 

~;.38ras i I. ;,;EC/DEf.1. Centro I nterco I eg i a I 1 ntegraJo de Tuba -
rao. 1972, p. 20. Ver, tamb~m, ,,:mexo nº 3. 
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recla condiç~es fisicas e humanas, para se proceder ao trei 

, . 
namento tecnlco requerido. 

A construção do Instituto T~cnico-Industrial e sua e

fetiva implementação eram condiç~es necess~rias para viabi

I izar o CICIT. A construção, contudo, não se efetivou, do 

mesmo modo que não se dotaram os col~gios existentes com o 

. t (. d . t . t 44 equlpamen o mlnlmo, escrl o no proJe O. 

o mesmo ocorreu com o setor de educacão ffsica. Nenhum 
~ 

investimento foi real izado para propiciar a pr~tica da edu

caça0 fisica, como recomendam os modernos m~todos de prepa

raçao atl~tica e fisica da juventude. 

Contudo, desde o inicio de funcionamento do CICIT at~ 

o presente (out.80), foram construidos o~ melhorados, com 

dinheiro p~bl ico (Prefeitura, Loteria Esportiva e Secreta

ria de Educação), seis parques esportivos em Tubarão. Todos 

foram construidos longe da FESSC, onde, segundo o projeto 

do CICIT, seria real izada a educação fisica. Nenhum destes 
. '. ' ., .. I'· 45 glnaslos e utl I Izado com final Idade peaagoglca. 

Atualmente (out.80), nenhum col~gio de Tubarão disp~e 

de instalaç~es adequadas para real izar educação fisica.Esta 

~ feita ao relento e, quando chove, na lama, como ocorre na 

FESSC. 

Verifica-se nao ser a sempre apregoada falta de recur

sos o motivo da negativa de se construir o gin~sio de espo~ 

441d 9 em, p. e passlm. 

45Foram construidos: Gin~sio da Passagem(1973) (Secretaria 
da Educação). Gin~sio de Vi la Oficinas(197~) (Iniciativa 
da Prefeitura). Gin~sio de Capivari(197S) (Prefeitura).Gi 
n~sio de Humait~(1980) (Prefeitura). Gin~sio do Esporte -
Clube Ferrovi~rio(i980) (Particular). 
O Gin~sio da Sociedade ASES foi melhorado, para real i=ar 
os jogos abertos de 1974. (Prefeitura). 
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tes junto ao centro educacional da FESSC. Deve-se buscar as 

raz~es, talvez, no estilo de administraç~o p~bl ica vigente 

na ~poca, que reintroduziu o cl ientel ismo politico como cri 

t~rio de distribuic~o de recursos. , 

A FESSC tem sido vista pelos pol iticos locais 

duto inexpugn~vel de seus interesses particulares, 

como re-

ou amea-

ça sempre presente ~ sua hegemonia. (Ver I ista de equivo -

cos anexo nº 5, item nº 13.) 

No caso dos gin~sios de esporte em Tubar~o, nao se res 

peita nenhum crit~rio de efic~cia administrativa. Segundo 

este conceito "fazer certo as coisas certas", alguma escola 

de Tubar~o deveria ter sédiado um gin~sio de esporte 

formação de atletas. 

Na mesma medida da prodigal idade (construç~o de 

para 

seis 

, )" "( ginasios esportivos, ha, tambem, a ineficiencia nenhum 

serve ~ educaç~o b~sica de atletas). 

Esta situaç~o, segundo Riggs, marca o car~ter equivoco 

do poder exercido nos velhos m~todos da "sala", entendida 

como espaço burocr~tico onde s~o parti Ihadas as benesses 

d . ~ "' b . " . 46 com quem se pre Ispoe a su servlencla. 

Pelo que se ve, o CICIT nao foi dotado das condiç~es 

previstas no projeto. 

Pode-se especular como teria sido o CICIT, caso tives

se sido viabi I izado como fora planejado. 

É necess~rio admitir que teria tido outro desempenho e 

teria chegado a outros resultados. 

Pode-se, ainda, elucubrar sobre uma hipot~tica ainda 

1 ,-' 
4JRIGGS, Fred. Administrac~o n~pi3;S2S em desenvolvimento; 

él teoria da sociedade pris/l1éltica. Rio de Janeiro, Ed. 
da F. G. V ., I 9 á8 • 
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exist~ncia do CICIT e tentar imaginar que reflexos teria 

conseguido provocar sobre o sistema de ensino de Santa Cata 

rina e do Brasi I. 

Ocorre que somos forçados a anal isar aquilo que de fa

to ocorreu e nao aquilo que poderia ter ocorrido. 

A colocaç~o da quest~o ~ oportuna em atençao ~quilo 

que o CICIT tinha conseguido real izar. 

E como conseguia real izar um ensino diferenciado dos 

demais col~gios de 2º grau do sistema de ensino formal,fica 

aberta ao debate a quest~o posta acima. 

Afinal, o CICIT operou somente durante seis anos e,se-

gundo Valnir Chagas, 
,. . 

seriam necessarlos uns vinte e cinco 

. I ti· d . 47 anos para se. I mp an ar uma e I e ens I no. 

De todos os depoimentos colhidos nas entrevistas, das 

an~1 ises feitas da documentaç~o existente, dos estudos fei-
". 48 tos sobre o desempenho pedagoglco do CICIT, nenhuma alu -

sao ~ encontrada sobre a baixa qual idade do ensino que se 

constitui na maior queixa dos fami I iares, atualmente. 

Se criticas eram feitas neste sentido, devem ser enten 

didas como mecanismo publ icit~rio de desestabil izaç~o das 

condic~es de funcionamento do Centro, como ser~ mostrado em , 

frente. 

Por ora, Iremos destacar alguns itens que fizeram do 

CICIT um centro escolar diferenciado. 

47CHAGAS, Valnir. Jornal de Brasil Ia. 14.03.76. 

48Ver SOUZA, r.1aria Z~I ia Teixeira de. O CICIT e o i'lercado 
de Trabalho Local. S~o Leopoldo, RS., 1977. A autora 
~ professora da UNISINOS. Anal isa o desempenho do 
CICIT no tocante ~ proFissional izaç~o. O estudo baseou 
se em levantamento de dados prim~rios com survey junt~ 
~s famfl ias atendidas pelo CICIT no perrodo 73/77. 



,..,.. 
::>/ 

2. I. I - Alocaç~o dos recursos financeiros 

o custo do ensIno era rateado entre tr~s' 

partes: famil ias, Governo do Estado e MEC. 

A tabela que segue mostra a participaç~o de cada uma 

das tr~s partes, destacando a participaç~o crescente do pe~ 

centual do ensino pago, efetivada pelo CICIT. 

QUADRO Nº I 

Demonstrativo da participaç~o do Estado de SC, 

do MEC e da comun i dade, na manutenç~o do C I C I T 

% sobre o Total da Receita 

Exercicio 
Secretaria de , 

Ed. Est. SC 
Familius MEC 

At~ 1972 77,7 21,5 0,8 

1973 64, I 35,9 0,8 

1974 60,2 39,0 0,8 

1975 45,0 54,0 0,9 

1976 42,2 57,0 0,8 

1977 39,7 59,0 0,8 

FONTE: CICIT. Cartela s.n.t. 

O quadro indica a crescente transfer~ncia, para as fa

mil ias, do ~nus da educaç~o, mormente a partir de 1975. 

Toda a receita era canal izada para uma conta banc~ria 

comum, gerida pela secretaria geral do Centro. A participa-

ç~o do Governo do Estado e do Governo Federal, 
~ 

atraves da 

Secretaria de Educaç~o e do ~lEC, respectivamente, era feita 

med i a.1te concess;o de bo I SêlS. As bo I sas de par I amentares e 

qualquer outro recurso eram inclufdos no "bolo comum". 

i'lo inicio, i:l seleç~o dos ;)olsist;i)s €;I'a feita empirica-
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mente, util izando-se para tanto a experiencia do tesourei 

ro, profissional reputado da cidade, de larga experiencia 

em finanças escolares, oriundo de famil ia tradicional, o 

que lhe permitia conhecer boa parte dos casos que requeriam 

bolsa. 

Desejando aperfeiçoar o sistema de controle de conces

sao de bolsas, o levantamento das necessidades passou a 

ser feito mediante coleta prim~ria de informaç~es. Estudan

tes de Servico Social da FESSC visitavam todas as famil ias , 

que mantinham alunos no CICIT, para verificar, In loco, a 

real situação s~cio-econ~mica da famil ia. A declaração de 

rendimentos junto ~ Receita Federal sempre foi admitida co

mo documento id~neo para ajuizar sobre car~ncias de alunos. 



2.1.2 - Resultados acad~micos alcançados 
59 

Antes do CICIT, a juventude tubaronense 

s~ dispunha de duas opçoes na escola secund~rja: formar-se 

normal ista ou fazer o cientifico. 

o CICIT ampl iou para nove estas opçoes, podendo aumen

tar para trinta ou mais, conforme previa o projeto. 

Este e o 
, 

numero de formandos dos anos 1973 a 1977. 

CURSO AUX I LI AR TÉCNICO 

· Quimica 102 42-:<-

· Estatistica 153 21";~ 

· Enfermagem 191 106 

· Economia Dom~st i ca~:- 22 I çr~-

· Tradutor e I nt~rprete~~ 33 J p:-

· Ass i stente de Administração 126 36-::-

· Contab i I i dade-l:- 127 77-> 

Secretariado 121 63';:-
, 

r,1ag i ster i o de I º Grau~~-3i- 270.;(-

TOTAL 875 641 ~c-'c -

Sete cursos t~cnicos (dentre nove) foram desativados 

no terceiro ano de funcionamento, por falta de demanda. É 

de todos conhecido o atavismo cultural existente na cultura 

brasileira. Existe irresistivel tend~ncja do acad~mico de 

2º grau para não encerrar sua vida estudantil nesta fase. 

(o;) Estes cursos foram desativados em 1975, por falta de de 
manda. S~ funcionou o Auxi I jar. 

eH :-) Desat i vado em 1977. 
FONTE: Ata da reunião do Colegiado Diretor do dia 

22/01/1975. 
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Pesquisa levada a efeito em Curitiba,49 demonstra que 

94% dos estudantes de 2º grau desejam ingressar na Universi 

dade.
SO 

Em Tubarão, ao mesmo tempo que se procurava induzir o 

jovem a se profissional izar a nivel de 2º grau, fazia-se 

campanha para aumentar a demanda ao 3º grau, com o objetivo 

de se viabil izarem os cursos que a FESSC mantinha e ou pen

sava implantar. Como concil iar duas tend~ncias de dificil 

converg~ncia? 

Como ~ o elo mais fraco que sempre arrebenta, o resul

tado foi o esvaziamento dos cursos t~cnicos. O jovem la es

tudar em outros lugares, ou para fugtr do pagamento do en

Sino, ou para preparar-se para o vestibular. 

O motivo real, no entanto, seria a falta de credibil i

dade do CICIT, como experiencia nascente. Senão, vejamos:as 

famil ias que encaminhavam seus filhos a outras cidades, pa

ra completarem o estudo de 2º grau, acabavam se onerando d~ 

piamente: com o custo do estudo, geralmente em col~gios pa~ 

ticulares, e com manutenção, viagens, e com o Ncursinho" 

pr~-vestibular. O CICIT dispensava estas despesas adicio -

nals. 

2. 1.3 - Qual idade do ensino no CICIT 

Não querendo entrar na escorregadia ques-
~ 

t~o da mensuraçao da qual idade do ensino de um estabeleci -

mento, vamos tomar dois indicadores que, por si s~, resol -

49ZANIOLO, Altevir. op. cito p. 

SOYer a respeito: de CASTRO, Claudio de j.7oura. St:'clmd~rio 
Profissional i=ante: Pr~mio de Cnnsolac~n? Cddernos de 

Pesquisa. ~eparata nº 17, jun. 7b. 



SI 
~ 

vem empiricamente a questao: Ingresso, no mercado de traba-

lho e na universidade, (sem passar pelo cursinho) dos egre~ 

sos do CICIT. 

At~ 1975, segundo a fonte consultada,51 duzentos e 

trinta e um t~cnicos, egressos do CICIT, obtiveram coloca -

çao no mercado de trabalho e, segundo a mesma fonte, em cer 

tos casos, como os t~cnicos em quimica, em quatro meses de 

sal~rios, puderam recuperar o investimento feito no curso. 

Ainda, at~ 1975, cento e noventa e quatro tentaram o 

vestibular em diversas ~reas e universidades: destes, cento 

e dezoito (61%) lograram classificação. 

Estes dados atestam a qual idade do produto do CICIT,m~ 

dida pela aceitação social dos egressos. 

Outro indicador indireto corrobora esta oplnlao: apos 

o fechamento do CICIT, apareceram dois pr~speros "cursinhos" 

pr~-vestibulares, frequentados por alunos da 3ª fase do 2º 

grau. É de todos sabida a função do cursinho: suprir lacu

nas da escola regular e treinar o vestibulando para vencer 

a batalha do vestibular.
52 

2.1.4 - Racional Izaçao dos meios 

o CICIT, segundo o Diretor do Departamen

to de Ensino ~l~dio do MEC, Professor Edmar de OI iveira Gon-

5ICICIT. Cartela s.n.t. Os dados resultam de fal 10~ouPJ rca 
I izado em 1975. A fonte nao especifica o universo. Ap~ 

nas diz que se trata de uma amostragem. 

52"Os ex-alunos do CICIT são os melhores colocados nos cur
sos da Universidade Federal de Santa Catarina". Prof. Jo 
se Orlando de Farias, Chefe do Departamento de 8iologia 
da Universidade Federal de Santa Catarina. (Entrevista) 
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ça I ves, i ntroduz i u, plenamente, o pr i nc i p i o da i ntercomp I e

mentariedade. 

A plenitude de que falou o Diretor do Departamento de 

Ens i no r.1~d i o do r.1EC pode ser me I hor di mens i onada neste ro I 

de resultados que o CICIT afirma ter conseguido: 

· "Especial izaç~o de cada col~gio, por ~rea de estudo, 

em termos de equipamento de Recursos Humanos. 

Introduç~o do sistema de tempo integral e dedicaç~o 

exclusiva para o maior n~mero de professores, como conse -

qu~ncia daquela especial izaç~o. 

• Plena util izaç~o dos Recursos 'Humanos, do espaço e 

do equipamento. 

· Dedicaç~o esclusiva do aluno, em determinados dias,a 

certas ~reas de estudo. 

• Distribuiç~o racional de matricula, de acordo com as 

disponibil idades de espaço e equipamento. 

• Democratizac~o do ensino, distribuindo-se, igualmen-, 

te, as responsabil idades, os custos, e as vantagens que ca

da col~gio apresentasse. 

Introduç~o do ensino profissional izante diversifica

do e acess1vel a todos, juntamente com o eficiente preparo 

para a universal idade. 

Barateamento do custo do enSino, pela racional izaç~o 

do sistema e pela cooperação entre o poder p~bl ico, inicia

tiva privada e comunidade. 

· Fortalecimento do espirito de cooperaçao entre os co 

I~gios, onde a melhor educação viesse a ser o centro de in

teresses de todos, criando-se a transfer~ncia de experi~n-
"""'I 

. d f . d d d t d "J,) clas e juntan o-se o es orço e a capacl a e e o os . 

53 ClelT. Cartela s.n.t. 



É 
' , S3 

inegavel a diferença entre o CICIT e outro colegio 

de 2º grau, não importando seu tamanho, estrutura adminis -

trativa e pedag~gica. 

Teria sido a capacidade de mudar a estrutura e a forma 

de administr~-Ia que fez do CICIT objeto de curiosidade de 

grande nGmero de pessoas envolvidas com administração esco

lar? 

Na XXIV sessao da Confer~ncia Internacional da Educa -

-çaol real izada em Genebra, em 1974, foi apresentado um in-

forme, preparado pelo Departamento de Ensino M~dio do MEC 

sobre o CICIT.
54 

A BBC de Londres, em programa de TV que enfoca assun -

tos educacionais do mundo, transmitiu reportagem sobre o 

CICIT.
55 

o cinema educativo do MEC real izou um document~rio fil 

mado sobre o CICIT, que teria sido levado ao ar em 

cidades brasileiras. (vide nota5~ do rodap~). 

, 
varias 

Delegações de diretores, professores e t~cnicos em as

suntos educacionais de v~rios Estados brasileiros visitaram 

o CICIT, visando a colher sugestões, para tentar implantar 

54lnform~ção prestada pelo DiretorAGeral do CICIT (Entrevi~ 
ta). Nao encontrei nenhuma referencia escrita a respeito, 
~ exceção da ata de reunião do Colegiado Diretor, do dia 
30.08.73. AI i est~ registrada a vinda de uma equipe de 
t~cnicos do ~IEC, para preparar a Confer~ncia de Genebra. 

551nformacão prestada por um padre cat~1 ico de Tubarão em 
visita ~ Inglaterra, em meados de 1974: "fui surpreendido 
com noticias de Tubarão". O informante não soube precisar 
detalhes (duracão da reportagem, data, programa, etc.). 
Imagino que ti;esse sido reprodu=ido o document~rio fi Ima 
do, produç~o do cinema educativo do ~EC. Este document~ = 
rio não pude v~-Io, e ningu~m soube forneceI' detalhes a 
rcs~eito. 



. . .. I " 56 54 experlenclas slml ares. 

Em Santa Catarina, varlos centros intercolegiais se 

inspiraram no CICIT. 57 

Quatro escolas de cidades pr~ximas a Tubarão tentaram 

convenlar com o CICIT.
58 

Nelas, se daria o n~cleo comum; no 

CICIT, o n~cleo profissional izante. 

o conv~nlo não chegou a ser real izado. 

o CICIT foi citado como modelo no parecer nº 76/75 do 

CFE, de Terezinha Saraiva, que discute e aprova assuntos re 

lativos ~ profissional ização. 

In~meras palestras foram proferidas em Secretarias de 

Educação, no MEC, em escolas de v~rios Estados, sempre re

latando a experi~ncia do CICIT. 59 

No XIV Congresso de Estabelecimentos Particulares de 

Ensino, real izado em Porto Alegre, em 1975, "0 CICIT foi o 

assunto mais badalado". 

o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensi-

no de Santa Catarina, real izou em 1974 (sic), um . ' . semlnarlo 

de aval iação e estudo das experi~ncias de centros intercole 

. . d S C . D I t '. d S . '. 60 d -glals e anta atarlna. o re a orlo o emlnarlO, epr~ 

561nformação colhida junto ~ Direção Geral.(Entrevista).Não 
vi nenhuma refer~ncia escrita. 

57 A . ~ C· . I ti· I ACR I C· .' C ssoclaçao rlclumense n erco egla - ~,- rlCluma; e~ 
tro I nterco I eg i a I I ntegrado de Ararangua - C I C I AR - A
rarangu~; Escolas Associadas do Alto Vale do Itajai -
EAAVI - Rio do Sul. Todos estes Centros, hoje, estao 
desfeitos. 

58 ' Armazem, Gravata I , Jaguaruna e Pedra Grandes. 

591nformacão prestada pelo Diretor Geral .(Entrevista) Exis
-te, inclusive, refer~ncia na Imprensa local. Jornal Tri
buna Sul ina de 27.10.75. 

~\--, 

J~SEELSC - Semin~r'io sobre PoI itica Educacional.Oocument'; -
rio s.n.t. 
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ende-se que o unlco centro que chama a atenção, pela popul~ 

ridade e significado da mudança que levava a efeito, era o 

CICIT. Todos os demais introduziram alterações superficiai~ 

razão por que não nos interessou inclui-Ias neste estudo. 

O Gnico centro que teve vida mais longa foi o CICIAR de Ara 

rangua, fechado em 1980. Mesmo este teve impacto apenas no 

interior dos col~gios. 

A hip~tese que 

projeção do CICIT ~ 

. ' nos parece aceltavel para expl icar 

que nele e por ele se fazia ensino 

2º grau diferenciado, no conteGdo e nos m~todos. 

a 

de 

Esta certeza pudemos constat~-Ia ainda arraigada em 

todos os ex-diretores dos col~gios que compunham o CICIT, 
, . 6 I 

bem como junto ao corpo tecnlco. . 

Mesmo no interior da Secretaria de Educação, verificou 

se certo sentimento de apreço pelo nivel de ensino. Estrutu 

rado e posto a funcionar deste modo, o CICIT se projetou 

como uma força pol itica nova e aut~noma em Tubarão. 

A gestão dos recursos, real izada sob racional idade pu

ramente t~cnica, fechou o espaço de manobra de pol iticos 

que tinham, nos col~gios, seus redutos eleitorais e, na di~ 

tribuição de bolsas, o instrumento de exercitar seu cl iente 
. 62 
Ismo. 

"O CICIT impedia fazer uso politico das pessoas; por 

ele se faziam bons controles, como p.e., o fich~rio atual i-

zado da renda fami I iar de todas as famfl ias de Tubarão que 

51 , . 
VarIas horas foram gastas em conversas informais com ex-
diretores e t~cnicos, como intuito de captar' o sentimento 
residual acerca do CICIT. 

62"t:a ~poca, (1973) o Col~gio Gallotti, mantido pelo Estado, 
tinha influ~ncia sobre umas vinte e cinco mi I pessoas, 
com 50% dos votos garant i dos para o part i do do diretor'·. 
Jos~ A. de Souza. Ex-D i,' etor do Ga I I ott i e Vereador du 
ARENA (Entrevista). 
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tinham filhos no Centro. O CICIT ensinou alunos de curso su 

perlor a fazer pesquisa de campo, processar dados prim~ -
. ,,63 

rios. 

A din~mica docente-discente adquiriu outra dimens~o 

com o C I C I T. 

"No infcio, os professores nao sabiam bem o que era o 

CICIT, mas todos estavam entusiasmados com a id~ia, pois ca 

d t b I h ' f . ,,64 a um Iria ra a ar numa area Ixa. 

"Os estudantes passaram a ter vida diferente: foram 

real izadas glnGanas culturais com grande participaç~o da 

populaç~o; feiras de ci~ncias, atrav~s das quais os cienti~ 

tas mirins faziam e expl icavam suas experiencias; campeona

tos inters~ries; festival de calouros; atividades SOCiaiS e 

comunit~rias, como participaç~o em campanhas de agasalho,v~ 

cinaç~o etc. Tudo isto dava oportunidade aos estudantes pa-

d I " 65 ra esenvolverem seus ta entos . 

O Diretor Geral do CICIT faz quest~o de recordar a rea 

izaç~o de uma feira de ci~ncias em 1978, que considera ter 

tido grande sucesso: "N~s promovemos uma feira de ci~ncias 

de alto nivel. A estudantada fez um trabalho de peso, em 

equipe, pesquisou a fundo. 

Queriamos criar um impacto na população, para que per

cebesse o nfvel de nosso ensino. 

Precis~vamos mostrar que estamos na era tecnol~gica e 

que ~ possivel preparar os estudantes com nova mental idade. 

~aras feiras de ci~ncias tiveram, em Santa Catarina, o 

'''' 
JJDELLA GIUSTINA,Osvaldo.Consultor do Projeto CICIT.(Entre-

vista). 
6 /1 

-'-SO" nES i-\ f\ , Ai Iton Nazareno. Diretor Geral do CICIT.(Entrevis 
ta) . 

J) 
Idem. 



~xito que n~s tivemos. O pr~prlo Secret~rio de Educação 
67 
se 

entusiasmou de tal modo, que ficou duas horas al~m da pro

gramaçao, vendo as amostras, conversando com os estudantes, 

admirando os trabalhos. Foram exibidos uns duzentos traba -

I h I d ' "" d d " 66 os, a guns e granae curlosl a e . 

O consultor do Centro, Prof. Oswaldo Della Giustina, 

afirma que "o aluno do CICIT ~ muito mais maduro e consclen 

te do que antes. 

O CICIT integra os bairros, integra a juventude, inte

gra a comunidade".67 

Na medida em que as dificuldades iam surgindo, aument~ 

va o esforço dos diretores, para que as metas do Centro não 
( 

calssem. 

,. 
Assim e que "o CICIT conseguIu reeducar a comunidade 

sobre as responsabil idades das fam;1 ias para com a educação: 

verificou-se uma aceitação consciente do novo sistema, por 

parte da comunidade; diminuiu a desist~ncia pois, ao pagar, 

o aluno sabia que estava se comprometendo. No tempo do Col~ 

gio gratuito, muito alunos fantasmas se matriculavam apenas 

para conseguir a carteirinha de estudante e, depois, nunca 

. O CICIT'" bOI"d d " 68 mais apareciam. criou maior responsa I I a e . 

O Diretor Geral do Centro afirma que "no 
.. ": .. 
IniCIO, o 'p~ 

vão' era contra o CICIT, pois perdeu o ensino gratuito, em

bora tivesse bolsa. ~as, na medida em que os formandos fo

ram se colocando no mercado de trabalho, as fam;1 ias se 

66S0ARES, Ai Iton \a=areno. Diretor Geral CICIT. (Entrevis
ta) . 

67DELLA GIUSTINA, Oswaldo. A Experi~ncia do eICIT. (Subsf -
d i os pa r a d i s cus s ~ o - n o v. 73 , p. I 0 ) . 

68DELLA GIUSTINA, Oswaldo. Consultor do Projeto CICIT. (En
trevista). 

1 
I 
! 



conscientizaram de que vai ia a pena". 
69 

Dificil parece ter sido convencer a el ite local 

as vantagens do CICIT. 

S3 

sobre 

"A classe alta reagiu violentamente contra o CICIT,po~ 

que tinha que colocar seus fi lhos junto com a 'plebe igna -

ra'o A gente se angustiava. Quando lembro daquiro tudo 

Hoje (1980) penso que deviamos ser tolos para aguentar tan-

t d t t Ih " " 70 o esgas e e a rapa os pessoais. 

As dificuldades, no entanto, eram entendidas como nor-

mais. 

"N~s tivemos que fazer uma opçao: ou começar uma obra 

com seriedade,ou entreg~-Ia ao controle dos que visam s~ ao 

bem pessoal.Escolhemos a primeira alternativa e fomos at~ 

onde nos foi permitido ir".71 

A consci~ncia existente nos diretores, de que o CICIT 

se ocupava com uma experi~ncia pioneira em educaç~o, pare -

cla alentar a esperança de que as dificuldades sobrevenien

"d 72 tes seriam vencI as. 

Estas se acumularam de tal forma, que as real izaç~es 

do CICIT pouco a pouco pareciam gestos de uma equipe de obs 

tinados. 

69S0ARES, Ai Iton Nazareno. Diretor Geral do CICIT.(Entrevis 
ta) 

70ldem (Entrevista). 

71DELLA GIUSTINA, Osvaldo. Consultor do Projeto CICIT.(En
trevista) 

'" ") 

I-CleIT. Evoluc~o de uma Experi~ncia. (Documento Prel iminar) 
Tubar~o, SC. 1975. 
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2.2 - Dificuldades Internas Enfrentadas pelo CICIT 

Tentarei mostrar nesta parte, como as forças con 

servadoras contr~rias ao CICIT se levantaram para inviabi I i 

z~-Io. 

A par da açao destas forças contr~rias, atuaram difi

culdades internas, inerentes ao processo do CICIT enquanto 

projeto de inovaç~o educacional. 

Vamos começar pelas dificuldades internas. 

2.2.1- A enchente de março de 1974 

Na relac~o dos fatores adversos, um inde -, 
, . 

pendeu da vontade dos homens: a catastroflca enchente ocor-

rida no final de marco de 1974. Trata-se de uma dificuldade , 

sobreveniente, difici I de ser enquadrada no esquema que a-

dote i . 

Ainda nao se tem dimensionadas, a contento,as conse -

qu~ncias negativas do sinistro, mormente no campo da psico-

logia social. 

Um balanço completo das avarias materiais, talvez, ain 

da nao foi feito. 

o Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento da FESSC73 

admite que os prejuizos avultam U$ 500 milh~es, apenas na 

reglao de Tubar~o. 

N~o ~ necess~rlo dispor da exatid~o da estatistica,pa-

ra se ter uma noçao do que foi a enchente. Durante trinta 

----------------------------73 '. ' CalCLdo feito pelo economista Jose ;:CU ler, diretor do D<2-
purtamento de Pesquisas e Desenvolvimento da FESSC. 
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dias, todas as atividades de qualquer natureza estiveram 
\ 

completamente parai isadas. 

Algumas escolas abriram as portas tr~s meses depois;o~ 

tras não abriram ainda .•. 

NO CICIT, o reflexo negativo imediato foi a evasao de 

alunos: muitas famil ias se transferiram para outras local i

dades e/ou mandaram seus filhos estudar fora da regi~o. 

Aproximadamente 300 alunos deixaram de estudar no CICIT, 

em decorr~ncia da cheia. 

H~ que se anotar que, meio aos escombros, era raro en

contrar quem acreditasse na recuperação da cidade. 

Chegou-se a aventar a hip~tese da reconstrução em ou -

tro loca I . 

Sempre fica a curiosidade de se saber como as cOisas 

teriam evoluido, caso não tivesse ocorrido a cat~strofe. 

A infra-estrutura material parece ter sido recomposta 

no curso de dois ou tr~s anos. 

No campo da superestrutura psicol~gica e cultural,fica 

ma I s d i f i c i I i mag i nar se a enchente atuou como fator de des 

perta r o homem da região, ou se o tornou ainda mais depen -

dente da ajuda e iniciativa externas. 

Sou tentado a apostar na segunda alternativa e tomo co 

mo par~metro a frustração de alguns empreendimentos indus -

triais iniciados e a apatia em relação a novas iniciativas. 

Testemunho mais eloquente ~ dado pela milonga do Dis -
~ 74-

trito Industrial de Tubarao. 

74FCSSC. Distrito Industrial.de Tubar~o- ~studo de viaQili.:
dade. Tubar~o, Conv~n i o Governo do Estado/C'OD I SC/P;.iT / 
FESSC/DPD, Jan/79. 
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Continua-se gastando tempo e recursos para definir sua 

local ização. A origem da celeuma, como a imprensa tem anun

ciado, seriam interesses imobil i~rios em confl ito. 

Seja como for, na hist~ria de Tubarão, a cheia de mar

ço de 74 se inscreve como uma cat~strofe de consequencias 

perceptiveis, quiç~, at~ a pr~xima geração. 

2.2.2 - Aglutinação de col~gios com tradição 
,. " 

e cl ientela proprlas 

o Col~gio Gal lotti, do Estado, estava in

serido num contexto politico-partid~rio determinado. Ser di 

retor deste col~gio importava gozar de prestigio politico e 

ter ascend~ncia sobre vinte e cinco mil pessoas, aproximad~ 

mente. 

Os col~gios particulares estavam sujeitos a certas ri

val idades decorrentes da politica de atração de cl ientela, 

da qual dependiam. 

Estas diferenças nao foram el iminadas no ato de consti 

tuição do CICIT, embora o Diretor Geral tenha afirmado que 

foi feito "esforço enorme para se reeducarem para colaborar. 

Não era f~ci I conseguir o consenso, havendo h~bitos e valo

res di st i ntos cr i sta I i zados. Todos os semestres, nos' ren i a-

mos durante um dia, na praia, para conViver, para criar co~ 

fiança m~tua. Fizemos grande progresso. AI~m disto, particl 

p~vamos de todos os CONEPES. Prepar~vamos juntos as reu-

ni~es; viaj~vamos juntos. Infel i=mente, quando se conseguia 

bom cl ima na equipe, saia um diretor, entrava outro, e o 

b 11 t " h " 75 tra a 10 In a que recomeçar . 

75S0ARES, Ai lton Na=areno. Diretor Geral do CICIT.(Entrevi~ 
ta) 
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Neste particular, a maior dificuldade que o colegiado 

diretor enfrentava, segundo revelaç~o do Diretor Geral, era 

"a aus~ncia do diretor do Gal lotti ~s nossas reunioes. Ele 

la se entender diretamente em Florian~pol is, 

vel ia de decis~es tomadas em conjunto".76 

, , 
as vezes a re-

A quebra de sol idariedade grupal, por parte do Diretor 

do Gal lotti, se acentuou, ao se anunciar, a nfvel federal,a 

"Abertura Pol ftica" e, a nfvel estadual, ao se patentear a 

consagraç~o do esquema do senador Ant~nio Carlos 
77 Reis, que acabou nomeado Governador. 

Konder 

Esta verdade nos permite encontrar certa correlacão en , 

tre a chamada "Abertura Pol ftica" e o retorno dos grupos de 

pressão organi~ada ao centro das decis~es. E mais: a pr~ti

ca polftica destes grupos reproduzia velhosm~todos de mani 

pulação do eleitorado, dentre os quais,os favores pessoais. 

No setor educacional, a distribuição de bolsas e a no

meaç~o de ocupantes de cargos de confiança devem ser itens 

de preocupaç~o permane~te dos chefes polfticos locais. 

Como o CICIT el iminou a concessao de "bolsas polfti 

cas", certamente que a sua reconquista pelo "Governo Pol f -
tico" imp~s-se como necess~ria. Naturalmente, seria atrav~s 

do Col~gio p~bl ico que se tentaria minar a unidade do cole

giado. 

2.2.3 - A rotatividade nas direç~es dos col~gios 

As pessoas deixam nas coisas que fa=em a 

marca de seu c~rebro e maos. 

76S0ARES, Ai Iton ~a=areno. Diretor Geral do elelT. (Entre -
vista) 

77 ldem . 



Se a obra ~ uma est~tua, 
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uma casa ou um palet~, o ar -

tista consegue real iz~-Ia com a autonomia que nao disp~e um 

prefeito ao fazer uma desapropriação. Se a obra ~ social, o 

curso de sua real ização conhecer~ descontinuidades pela in

terfer~ncia de outras pessoas que não estavam impl icadas na 

sua origem, ou que sao contr~rias ~ sua efetivação. 

Entende-se melhor esta questão, ao se olhar a hist~ria 

de qualquer movimento social, não importa se reI igioso, po

litico ou cultural. 

Ao nascer, um movimento soc;al qualquer tem determina

da din~mica e efic~cia que se alteram, tão logo desapareçam 

as condições que o originaram. 

Dentre estas condições, o fator "tipo de personal idade" 

ou I iderança interessa agora. 

o tipo de personal idade torna-se, em certos momentos e 

circunst~ncias, decisivo, para se conseguirem certos resul-
~. 78 

tados e nao, outros. 

Shakespeare dizia que uma id~ia vale tanto quanto a 

pessoa que a pratica. 

Geralmente, o iniciador de uma obra "v~ mais longe que 

os outros e deseja maIs fortemente que os outros".79 

Obviamente que nao sao os "Grandes homens" que fazem 

a hist~ria. Individualmente, "ningu~m consegue fazer variar 

as tend~ncias gerais de uma ~poca".80 

~ ineg~vel, no entanto, que uma "personal idade influen 

78 ' Ver a respeito: PLEKHANOV, George. O papel do individuo 
na h i st~r i a, 2. ed.! Ed. Ant i doto. 1977. 

-9 
I PLEKHANOV, George. op. cito p. 73. 
80 

Idem, p. 73 
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te, graças ~s particularidades da sua intel ig~ncia e do seu 

, 
carater, pode fazer variar o aspecto individual dos aconte-. 

. ti"'. " 81 clmen os e a gumas consequenclas ... 

Os fundadores de obras importantes sao pessoas que ca~ 

taram mais profundamente as tend~ncias gerais de sua ~poca 

e puderam divisar certas carenclas ou espaços que sua obra 

pretendia preencher. No dizer de Plekhanov "ao inv~s de es

perar que a hist~ria de faça", decidem influir. 

A aceleraç~o ou retardamento dos acontecimentos depen

dem de fatores "casuais" existentes' nos i~div1duos que es-

- ... f d . d d .!. 82 tao a rente e um mOVimento, es e o IniCIO. 

Se estas assertativas forem admitidas, entao o CICIT 

suportou o peso oriundo da rotatividade havida nas direç~es 

dos col~gios. 

, 
De cinco diretores que compunham o colegiado, so dois 

foram permanentes (Diretor Geral e Diretor da Essola T~cni

ca dô Com~rcio). 

Os demais col~gios conheceram grande rotatividade, o 

que, segundo Plekhanov, compromete a continuidade da obra. 

O Col~gio S~o Jos~, no tempo do CICIT, teve tr~s gera-

çoes de diretores (Iª: de 1972 at~ 1974; 2ª: de 1974 at~ 

1976; 3ª: de 1976 at~ 1978, quando fechou o CICIT). 

O Col~gio Dehon alterou a direção quatro vezes (o dire 

tor que participou do planejamento não VIU seu inrcio; 2ª: 

de 1973 at~ 1974; 3ª: de 1975 at~ 1976; 4ª: de 1977 at~ 

1978) . 

8I pLE k'HAN,OV, G "t~" " eorgc. op. CI • p. IL). 
o') 

o-CAr~R, E.H. Que ~ Hist~ria. Rio de Janeiro, Pt1= c Terra. 
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o Col~gio Gal lotti teve tr~s geraçoes de diretores: 83 

(I~: de 1972 at~ 1973; 2~: de 1974 at~ a1975; 3ª: de .1976 

at~ 1978). 

A Escola T~cnica de Com~rcio teve sempre o mesmo dire-

toro 

Esta escola, segundo informação prestada pelo diretor, 

foi a (.Itima unidade a se integrar ao CICIT, não tendo, In

clusive, participado do seu planejamento. 

No entanto, foi a Gltima a admitir e a aceitar a disso 

lução. 

Constitui este fato mera curiosidade, ou reforça a su

poslçao de que a excessiva rotatividade no comando da orga-
, 

nlzaçao gera problemas de descontinuidade? 

o Diretor Geral do CICIT foi mantido no cargo todo o 

tempo, revelando, com isto, ser pessoa capaz de equidistar

se de interesses de grupos, sem deixar de imprimir ritmo 

pr~prio ao Centro que dirigia. 

Esta era a preocupação de todas as partes envolvidas, 

83 Cap itulo especial deveria ser dedicado a este caso. Embo
ra o diretor da primeira geração tenha nos afirmado que 
deixou a direção por vontade pr~pria, a opinião não ofi -
cial diz o contr~rio. Sucedeu-o um ex-padre, parente de 
politico influente, que o fe= seu assessor no esquema de 
poder, dois anos ap~s ser nomeado diretor; deixa o posto' 
de direção do Col~gio para sua esposa, que o det~m at~ a 
presente data(ago/81). 
são inGmeras as denGncias de desmandos feitas por profes
sores e pais de alunos que preferem ter seu nome desconhe 
cido. Riggs afirma que "Nepotismo ~ uma forma prism~tica
de recrutamento, em que considerac~es de ordem famil isti
~ (gr i fo meu - A. J. i.].) dom i num as nomeuç;cs, embora r.or-~ 
mas formais prescrevam provas ... " Ver Fred Riggs. Admi
n i S·tl~._lC~O nos pa i ses em desenvo I v i mento; a teor~ i a d~
ciedude prism~tica. Rio de Janeiro. Ed. F.G.V., 1968, 
p. 290. 



76 

no momento de fazer a indicaç~o do diretor do Colegiado. 84 

o Diretor do Colegiado n~o participou da montagem do 

Centro; do mesmo modo, na fase da desmontagem, embora contl 

nuasse formalmente na direç~o, psicologicamente se encontr~ 

va ausente, pois j~ dividia o tempo com outra ocupaç~o, e 

o CICIT estava virtualmente arruinado (segundo semestre de 

1978) . 

Outro fato que chama a atenç~o diz respeito ao pOSICI~ 

namento da FESSC. 

Foi a FESSC a ideal izadora do CICIT e a primeIra inte

ressada num centro profissional izante de 2 Q grau em Tubar~o. 

Tanto ~ que, se o CICIT n~o tivesse se efetivado, "a 

FESSC teria tentado impJantar cursos profissional izantes 

, " 85 nestas areas . 

Foi a FESSC, no entanto, a primeIra a se desinteressar 

do CICIT.
86 

Torna-se dif~cil dimensionar o desinteresse ou 

interesse meio conjuntura de desintegraç~o do Centro. 

De qualquer modo, e sintom~tico ter sido a FESSC a pr~ 

meira escola a motivar a "reabertura do cientffico". (Vide 

anexo n Q 6; Col~gio Dehon reabre Cientifico). 

Recordo que a rotatividade maior na direç~o do col~gio 

de segundo grau ocorreu no Col~gio Dehon, mantido pela 

FESSC. 

Du exposto, i nfere-se que a rotat i v i dade na d i reç~o 

84Ver of. nº 49/CRE/73 de 12.03.1973 ao Secret~rio de Educa 
ç~o tratando da indicaç~o do Diretor Geral do CICIT.(of. 
conFidenciai). 

, >.;
u.'>DELLA. GIUSTI~;A, Osvaldo. Presidente da FESSC ate 1977. 

86 Af . ~ I h . d . t D . t d E I J ') o h-Irmaçao co I a Jun o a Ire ores e sco as -e _-grau 
d.- T'..i:)\;r~0. (En-crev i sta) 



77 

correlaciona-se diretamente com o desinteresse pelo CICIT;o 

contr~rio tamb~m ~ verdadeiro. 

Dispensaria recordar que tal ínfer~ncía nao tem nenhum 

valor espitemol~gico, para expl icar qualquer outra sítuaç~o. 

No CICIT, contudo, ela se revela completa. Alto indice 

de rotatividade verificou-se, tamb~m, no posto de Secret~ -

rio de Educaç~o. De 1972, ~poca da estruturaç~o do CICIT, 

at~ 1978, ~poca de fechamento, sucederam-se cinco Secret~ 

rios de Educaç~o, sendo tr~s, na gest~o do Governo Colombo 

Machado Sal les (Governo considerado "T~cnico") e dois, no 

Governo Ant~nio Carlos Konder Reis (considerado "Politico" 

pela opiní~o p~bl ica). 

À exceç~o da direç~o do Col~gio Gallotti, os demais di 

retores são un~nimes em afirmar que os dois secret~rios da 

gest~o Konder Reis foram extremamente hostis ao CICIT. 

É f~c i I i mag i nar, a part i r deste quadro caracter i zado 

pela constante troca de pessoas, a exist~ncia de niveis di

ferentes de interesse e engajamento na obra do CICIT. 

Deve-se admitir, em conclusão, ter sido este um dos 
\ 

fatores internos de esfriamento do entusiasmo e vigor que o 

CICIT demonstrou no 
• < • 
InicIo. 

2.2.4 - Defici~ncias da Secretaria Geral do Centro 

o CICIT mantinha uma secretaria geral com fun-

çoes de fazer controle acad~mico e o registro de toda a ati 

vidade desenvolvida. A falta de recursos n~o permitiu cons

truir um espaço pr~prio para a secretaria, que teve de ser 

mudada tr~s vezes de lugar. 

Estas dificuldades, somadas a insufici~ncia de pessoal, 

fi::erum du secretaria fulcro de certos descontentamentos p~ 

lo atendimento insatisfat~rio. 
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Foi-nos informado na Coordenadoria Regional de Educa -

çao que, a par do atendimento insuficiente, havia morosida

de ~ certas lacunas n~ qual idade do trabalho. 

Deu-se como exemplo a correspond~ncia atrav~s de ofi -

CIOS entre a Coordenadoria e a Secretaria. 

Houve, tamb~m, lentid~o na outorga de certificados e 

hist~ricos escolares, embaraçando egressos que desejavam In 

gressar na universidade e/ou no mercado de trabalho. 

Tal problema, entretanto, independeu da capacidade de 

atendimento da Secretaria. 

o Diretor Gerar nos afirmou que tantas eram as dil ig~~ 
~ ) 

clas feitas pela Secretaria de Educaçao sobre o curriculo 

b~sico, que nunca foi possivel fix~-Io em definitivo. "Tive 

mos que refazer os curricuJos, certificados e hist~ricos es 

colares duas ou tr~s vezes para aproximadamente dois mil a

lunos. O CICIT foi aprovado antes da Lei 5692. Se n~o era a 

Secretaria, era o WEC que n~o aceitava o currfculo".87 

f.la i s que na Secretar i a do C I C I T, era na Secretar i a da 

Educaç~o que se local izava a origem de certos problemas de 

fluxo burocr~tico. 

Para a cl ientela, ficou a Impressao de defici~ncia.Di

fici Imente, um ex-aluno aceitaria como desculpa pelo atraso 

de um documento a que tem direito, o fato da mudança do cur 

riculo. 

2.2.5 - Rodizio dos Alunos 

O rodi=io dos alunos tem suscitado pol~micas c 

an~l,ses contradit~rias. 

°7 o Diretor Geral do CICIT. (Entrevista) 
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Não encontrei nenhuma refer~ncia que incluisse o rodi-

ZIO no rol dos fatores que esvaziaram o CICIT. 

H~ consenso entre os diretores que afirmam que os alu-
\ ,. ,. 

nos gostavam de perambular de co!egio em colegio. 

Mas, na mesma medida em que os jovens apreciavam aden

trar em todos os col~gios, pelas oportunidades de conhec~ -

los a todos, desagradavam nos estilos e m~todos discipl ina

res distintos que nunca se conseguiu unificar. 

Em menor escala, acontecia que muitos alunos por nao 

controlarem seu dia-a-dia estudantil, trocavam de. col~gio, 
t 

provocando absentelsmo ou transtorno pela presença inoport~ 

na no p~tio do col~gio trocado. 

Aos pais parece não ter agradado a medida. 

"Quando assumi o CICIT, o cl ima era o pior possivel .H~ 

via forte cl ima de hostil idade por parte dos pais que con

testavam o sistema CICIT que el iminaria o ensino gratuito; 

obrigava os alunos a se deslocarem de col~gio em col~gio e 

I b 
,,88 

misturava, na mesma sa a, os ricos e os po res • 

Deve-se admitir como atrapalho para os pais o encargo 

de deslocar seus filhos, ou encaminh~-Ios, a cada dia, a um 

col~gio diferente. 

Muitas famil ias escolhem determinados col~gios pela 

proximidade geogr~fica, dispensando, em consequencla, loco

moção automotora. 

o CICIT el iminou esta facil idade. 

H~ que se acrescentar ainda que Tubar~o e uma cidade 

longitudinal, cortada pelo rio do mesmo nome, servido por 

00 
urJO" Irctor Geral do eICIT. (Entrevista) 
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uma ~nica89 ponte de concreto no centro da cidade e uma po~ 
te p~nsil em frente do Col~gio Dehon, ~nica unidade local i~ 

zada na margem esquerda do rio. 

Esta caracterfstica urbana dificultava muito o trans -

porte coletivo pela impraticabil idade de rotaç~o do tr~nsi

to em forma circular. (Vide mapa da cidade, com indicaç~o 

de local izaç~o das unidades constituintes do centro. 

nº 7). 

Anexo 

Dificuldades de outra natureza poderiam constar num es 

tudo mais complexo do Centro. Não tenho a pretensão de esg~ 

tar a an~1 ise do problema. Estes são ~bices operacionais ou 

conj untura i s. 

Quero chamar a atençao para o seguinte: o principal f~ 

tor I imitante, de acordo com o ponto de vista que adotei, e 

a pr~pria concepção que informou o CICIT, posicionamento 

que perpassa todo este trabalho. 

2.3 - A Epop~ia do CICIT 

2.3. I - Abaixo-assinado contra o CICIT 

o an~ncio que o CICIT teria que suportar 

reaçoes de varias ordens foi dado por um abaixo-assinado,e~ 

cabeçado por um vereador da ARENA,que nos afirmou não ser 

contra o CICIT e que at~ achava tratar-se de uma escola In-

teressante. 

Seu empenho era contra a inclus~o do Col~gio Galotti. 

89 ' di· --l L b . Ha uma segun a ponte Iganuo o trevo nor~e com o ulrro 
Passagem que pouco significaJo tem para a circulação In -
terna da cidade. 
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"Eu nao podia admitir que em Tubar~o nao houvesse ne -

nhuma escola gratuita de 2º grau, enquanto cidades mais ri 

cas do Estado t~m duas ou tr~s".90 

A I ista de assinaturas conseguiu colher em torno' p de 

mil adesões. Umas vinte m~es teriam se engajado na busca de 

signat~rios, muitos dos quais eram pais que iriam encaminhar, 

nos anos seguintes, seus filhos ao CICIT. 

A iniciativa, na opini~o do vereador, nao teve maior 

repercuss~o em virtude da intervenç~o dos ~rg~os de segura~ 

ça que determinaram sua parada. 

A C~mara de Vereadores tornou-se, ent~o, o lugar de 

in~meras den~ncias contra a direção do CICIT r com a qual se 

indispunha, por "n~o ter tido da parte dela nenhuma explica 

ção convincente sobre sal~rios de diretores, origem das 

b . bit" 91 ver as, ensino pago, o sas, e c . 

2.3.2 - Os partidos pol iticos e o CICIT 

Nenhum dos dois partidos - ARENA e MDB-en 

quanto partidos, assumiu poslçao frente aos problemas do 

CICIT.
92 

Tanto e que pronunciamentos feitos na C~mara revelam 

um inconfundivel esti lo cl ientel istico de f'àzer pai itica em 

90Vereador Chico Si Iva, autor do abaixo-assinado.(Entrevis
ta) . 

91 ldem . (Entrevista). Durante muito tempo, houve irresisti
vel desejo de conhecer o sal~rio do diretor do CICIT e 
dos diretores da FESSC. 0 vencimento do diretor do 
CICIT era, em 1973, igual a 8,4 saJ~rios minimos. Nun
ca foi aumentado. Em 1973, o saf~rio minimo regional 
era de Cr.) 2SS ,00. (Pesqu i sa de Campo) 

Q0 
>~Afirmação fcit~ pelos I ideres de ambos os partidos na C~-

mara de Vereadores. 
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Tubarão. Em nenhuma ata se faz mençao a tem~tica da educaçao 

enquanto problema social. 

Nenhuma menção ~ feita a temas de maior subst~ncia co

mo, por exemplo, a repercussão do CICIT dentro do MEC; em 

outros Estados; em cidades onde se criavam centros simila -

res; vinda a Tubarão de personal idades representativas do 

campo educacional de outros Estados; reportagem do Centro 
\ 

na BBC e em Genebra; exibição de filme pedag~gico sobre o 

CICIT em v~rias capitais brasileiras. 

Tubarão fói manchete inGmeras vezes na Impt'ensa espe -

cial izada, em mat~ria de ensino. Nada disto aparece. 

Tal omissão nos remete ~ questão da relev~ncia dos fa

tos hist~ricos, sua seleção e registro para a posteridade. 

E.H. Carr afirma a respeito: 

"A hist~ria ~ um processo de seleção em termos de slgn~ 

ficação hist~rica ..• Assim, como o historiador seleciona 

do oceano infinito de fatos aqueles que são importantes pa

ra seu prop~sito, assim, tamb~m ele extrai da multipl icida

de de sequ~ncia de causa e efeito aqueles, e somente aque

les, que s~o importantes; o padrão de import~ncia hist~rica 

e sua habil idade para encaix~-Ia em seu padrão de expl ica -
. ~.. " 93 çao e Interpretaçao racionais. 

A t~nica das intervenç~es sao problemas que nao teriam 

foro em ambiente pouco mais instruido. 

Se, nos s~culos vindouros, algu~m dependesse apenas 

dos registros das atas das sessoes, para estudar e recons -

truir a hist~ria do CICIT, disporia do seguinte material: 

E.H. Que e Hist~ria? Rio, Pa= e Terra. 197 S, 
p. 88-89, 



QUADRO Nº 2 

Sinopse das discuss~es havidas na C~mara 

de Vereadores sobre o CICIT 

Assuntos Debatidos 

I. Taxas cobradas,anuida
des, ensino pago 

2. Irregularidades adminis 
trativas (nunca compro
vadas) 

3. Pedidos de esclarecimen
to e di~logo com o cole
giado 

4. Sugestão de remessa de 
telegrama, carta, ofi
CIO ao governador,rei~ 
vidicando a volta ao 
antigo sistema 

5. Elogios ou ~efesa do 
sistema CICIT 

TOTAL GERAL 

Nº de Intervenç~es 

ARENA MOS 

7 2 

3 

4 

6 

4 

24 4 

TOTAL 

9 

4 

5 

6 

4 

28 

Ao longo dos seis anos de CICIT, somente oito vereado

res se manifestaram num total de vinte e oito intervenç~es. 

Curioso ~ o permanente duelo havido entre os vereado -

res Chico Si Iva e Jos~ Ant~nio Rocha, ambos da ARENA. 

, 
Chico Si Iva vai a tribuna para espinafrar o CICIT. Jo-

se Ant;nio Rocha nao fcl= a defesa, em principio, mas atua 

83 

com senso de conci I iação, no sentido de evitar radicalismos. 

Soube, pelas entrevistas, que o duelo entre ambos foi 

um Hpinga-fogo H acalorado. 

Jos~ Ant~niQ Rocha nos informou que "segundo afirmaç~o 



feita por Del la Giustina, em Tubarão 
. . . 

Iria IniCiar um 

mento educacional que repercutiria em todo o Brasil". 

Isto suscitou pol~mica: "Tubarão mais uma vez vai 

cobaia do Brasi I". 

84 
movI 

ser 

Disse o informante queisempre procurou a direcão do 
~ 

CICIT, para se inteirar dos problemas que os colegas verea

dores atribuiam ao Centro. 

"Todas as acusaç~es feitas na C~mara Legislativa, af~~ 

mo categoricamente, eram feitas sem conhecimento de causa. 

Era unlca e exclusivamente pol 1tica demag~gi~a". 

E cita como exemplo: 

"Em certa ocasião, um vereador fez severas crfticas so 

bre o pagamento do ensino de um aluno, sem mencionar o nome 

dele ou dos pais. 

Interpelei-o para que fornecesse o nome dos impl icado~ 

e ele o fez, imaginando que eu nao Iria checar a veraéidade 

do fato. Fui investigar na secretaria e constatei que tal 

aluno não existia. Era um fato imaginado". 

o vereador continua revelando t~ticas de desestabi I Iza 

çao do CICIT: 

"De outra feita, pude constatar que um pai reclamava, 

na secretaria do col~gio, das prestaç~es de seu fi lho, que 

eu nao considero elevadas. Fui investigar a base economica 

dele e VI que era dono de tr~s casas, sendo duas alugadas; 

tinha autom~vel e ganhava bem. Queria, mesmo assim, o ensi

no gratuito". 

Considera infundadas todas as cr~ticas que eram feitas 

e afirma que "nenhum dos que criticavam o Centro o fazia 

com conhecimento de causa". 

Reafirma o car~ter retr~gado da cl ite tubaronense, di-

zendo que ela "fica esperando o desenvolvimento, sem nada 



fazer, para que aconteça". Denuncia a pr~tica de controle 
85 

total it~rio dos politicos de seu partido (ARENA), dizendo: 

"Na ~poca da enchente, recebi certa quantia de medicamento~ 

para distribuir entre os necessitados. Assim fiz, sem olhar 

quem estava recebendo a ajuda vinda de fora. Passado certo 

tempo, fui censurado por um chefe politico, que me acusava 

de estar atendendo a redutos da oposição. Tive que me expll 

car, apelando, inclusive, para a minha formação cristã, qu~ 

re)do evitar que me molestasse ainda mais". 

Considera que a direção do CICIT fazia uma gestão efi-
, ~ 

ciente e I impa, tendo, inclusive, constatado que ela se ocu 

pava com todos os casos dos alunos. 

2.3.3 - O CICIT e a Coordenadoria Regional de Educação 
'. 

Nenhuma informação escrita foi possivel obter 

na 2ª CRE (atualmente UCRE). Tenho a convicção de que nada 

na 2ª UCRE sobre o CICIT. As informuç~es que consegui 

fazem parte do acervo pessoal do Professor ~~vio Cupeler, 

que ;oi Coordenador Regional de Educação ~ epoca da 

do CICIT; ocupou o cargo at~ 1975. 

criacao , 

De 1975 a 1978, nada consegui reconstruir. Frente a 

uma autof~gica estrutura burocr~tica, onde os meios sao os 

fins de si mesmos, tenho a impressão de se verificar o blilck 

hole(buraco-negro - vazio sideral deixado pela morte de uma 

estrela) de que falava Golbery de Couto e Si Ivu, ao anal i -

d f d o d d b o, o 9~ sar o campo e orças a socle a e rasl eira. 

Este item, portanto, tem como rcfer~ncia hist~rica o 

tri~nio 72/74 (at~ janeiro de 75), (Gestiio \';vio Capelcr). 

Sobre o perrodo 75/78, o Diretor Geral do CICIT nos In 

94Revista Veja - nO 627, 10 set/SO. p. 3-6. 
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formou que "a CRE nao foi nem a favor nem contra o CICIT". 

o ex-Coordenador informou que prestou total apoio " a 

implantaç~o de "uma experi~ncia pioneira de ensino de 2º 

grau em Tubar~o". 

Considera que as condiç~es eram favor~veisr pOIS os 

col~gios particulares estavam vazios, embora com boa infra

est~utura e tradiç~o educacional, ao contr~rio do col~gio 

do Estado, j~ super lotado, e~ fase de implantaç~o, sem equi 

pamentos nem estrutura docente. 

As pessoas que se engajaram no projeto CICIT, segundo 

o Coordenador, "eram boas entendedoras dos problemas da edu 

caç~o e estavam seria~ente empenhadas em resolv~-Ios". 

o otimismo do Coordenador n~o o impedia de preocupar

se com certos problemas, dentre os quais destaca: 

- a continuidade, por parte do Estado, no cumprimento 

do compromisso de repassar as verbas previstas no Conv~nio 

de constituiç~o do Centro; 

- o processo de indicaç~o do Diretor Geral e a forma 

de garantir seus vencimentos; 

- a reaçao da cl ientela ao ensino pago: a implantaç~o 

do ensino pago, embora constitucional, haveria de gerar cl i 

ma de descontentamento; 

- o relacionamento entre os col~gios. A expectativa de 

que poderia n~o ocorrer o desejado entrosamento se funda -

mentava na admiss~o de um fato banal: o col~9io pGbl ico e 

mais vulner~vel ~ pol itica de g"rupo que o col~9io particu 

lar; 

- o comportamento dos po I i ti cos de carre I I'a; havendo 

alteraç~o na estrutura do ensino, haveria, tamb~m, reordena 

çao das ::onêls de influ~ncid. 

Ao Coordenador preocupavêl o fato de os administradores 

c t~cnicos educa~ionais do CICIT nao terem êI força de neu -
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trai izar as arremetidas dos pol iticos sobre o territ~rio e-

ducacional confiado aos seus cuidados. 

Estas preocupaçoes levaram o Coordenador ao Secret~rio 

de Educaç~o que o censurou dizendo 

temores. O CICIT vai dar certo!". 

" - , que o momento nao e de 

É de se imaginar que a preocupaçao do Secret~rio em 

" por o CICIT em movimento, sem maiores temores, prendia-se a 

uma estrat~gia politico-administrativa do Governo Colombo 
, , ... '; 

Sales. O proprio Secretario fora diretor da Escola Superior 

de Ci~ncias e Pedagogia da FESSC. 

De algum modo, devia estar I igado ao CICIT por lacos , 

de natureza sentimental. 

A rapidez verificada no processo de aprovaçao do proj~ 

to deve-se ainda ~ presença, no Conselho Estadual de Educa

çao, de duas pessoas I igadas ao CICIT. 95 

A iniciativa e I iderança, no CEE, de Osvaldo Della Gius 

tina, segundo nos informou o diretor da Escola T~cnica do 

Com~rcio, Professor Mauricio Pacheco, foi decisiva na apro

vaçao do Projeto. Para confirmar sua opini~o, usa uma decla 

raçao (confiss~o) do Secret~rio de Educaç~o na ~poca do fe-

chamento do CICIT, e que fora Conselheiro no tempo de sua 

aprovaç~o: "N~s aprovamos aquele neg~cio do Osvaldo Della 

Giustina, sem saber o que era, e que eu nunca entendi direi 

t " 96 o . 

Quem era Conselheiro desinformado em 1972, serIa Secre 

t~r i o em 1978. (I n i c i o e f i m do C I C I T). 

95Trata-se de Osvaldo Del la Giustina, consultor do Projeto, 
e Ir. Rosiris Gecker, diretora do Col~gio S~o Jos~, unida 
de vinculada ao CICIT. (Pesquisa de Campo). 

96 Depo i ITI8nto do Professor [.laur i c i o Pdcheco, diretor da Esco 
la T~cnica do Com~rcio, reprodu=indo declaraç~o do Secr0-
t~ric.' r.~~rí() r.'lor'aes. 
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Trata-se de mais uma curiosidade apenas, de mera coin-

cid~ncia, "destino", que mais? 

o Secret~rio de Educação (em 1973), segundo depoimento 

do Coordenador, estava convicto de que o ensino pago seria 

implantado em todo o Estado e, então, Tubarão teria tido o 
, . 

merlto de dar a partida. 

A preocupaçao com a forma de nomear o O i retor Gera I In 

àuziu o Coordenador a fazer sondagens e consultas v~rias en 

tre as partes interessadas, at~ chegar ao denominador comum. 

No oficio n Q 49/CRE/73, encaminhado ao Secret~rio de 

Educação, sugerindo o nome do Diretoo, h~ refer~ncias a "Pe 

quenas guerras" dentro do CICIT, mas todas passiveis de so-

- , ' luçao, mediante o dialogo. 

Em 1974, para renovar o Conv~nio do CICIT, a Secreta -

ria de Educação sol icitou parecer do CRE sobre o andamento 

do CTCIT. 

Nesta fase, o CRE continuava acreditando no CICIT, em

bora nao deixasse de fazer indagaç~es. 

Foi feita uma an~1 ise criteriosa do funcionamento do 

C t E I t '· f . d . I 97 f . d . d .... S en rOa m re a orlo con I enCla, OI respon I o a ecr~ 

taria, que o CICIT inspirava otimismo. ~as eram apontados 

alguns problemas: 

- a falta de sol idariedade entre o colegiado diretor:o 

diretor do Galotti mantinha, com as autoridades governamen

tais, contatos paralelos para tratar de assuntos da compe -

t~ncia do colegiado; interfer~ncias pessoais do diretor do 

Galotti em quest~es administrativas e tecno-pedag~gicos, em 

flagrante quebra de hierarquia; 

97 ~ ~ , 
Nao pude ver este relatorio. A reconstruçao de seu conteu 
do foi feita verbalmente pelo Prof. N~vio C3pelcr. 



, °9 - o desempenho sofrivel da secretaria do CICIT: a org~ 

nizaç~o e o atendimento eram deficit~rios, provocando quei

xas de alunos e pais; defici~ncias burocr~ticas eram senti

das na Coordenadoria em situaç~es que requeriam troca de 

informaç~es de rotina; 

- a troca de direç~o do Col~gio Galotti aumentou odes 

contentamento dos setores politicos. 

o temor existente no Coordenador, ao iniciar o fun-

cionamento do CICIT, a respeito da conduta dos grupos poli

ticos locais,se nao se confirmou totalmente, fatos ocorre -

ram para provar que n~o era de todo infundado. 

A respeito, foi relatado o seguinte fato: "um pol itico, 

sem cargo eletivo, mas detentor de estim~vel poder, decor -

rente da funç~o pGbl ica que exercia, esteve n2 coordenado -

ria,98 dizendo-se porta-voz de um grupo de pol iticos da 

reglao que estavam interessados em conhecer o CICIT, 

desejavam ajudar naquilo que fosse possivel. 

pOIS 

Para tanto, entabulou longa e descontraida conversa,ao 

longo da qua I"~ fo i i nte i rado de i nformaç~es e dados comumen-

te reservados. De posse das informac~es, ao 
~ 

inv~s de somar, 

com o CIC/T, os esforços do grupo que dizia representar,ar

regimentou seus comandados contra o CICIT, que se tornou aI 

d t / '. "99 vo e a aques e ca unias. 

Este epis~dio revela o indice de m~ f~ reinante em 

pessoas que n~o toleram a menor ameaça ao poder que det~m. 

Quanto ao problema da iniciativa paralela do diretor 

do Galotti em jp a esferas pol iticas superiores, fui infop-

98 0 . f In ormante nuo soube ppeCISGP a datu. Recopda que foi 
em I 97·:L 

99 l' • 
~;ev I o Cupe ler. Ex-Coordenadop da CRE.(Entr~vista). 



90 
mado que assIm agIa, para negocIar com chefes pol fticos da 

cGpu I a estadua I interesses fer i dos pe I a i mp I antaç~o do 

C I C I T. 

o ex-diretor do Galotti opIna sobre a relac~o entre , 

"t~cnicos" e "polrticos" que se digladiavam, a prtir do 

CICIT: "Os diretores do CICIT n~o sabiam fazer pol ftica. Os 

pol iticos se sentiram feridos, porque n~o eram consulta-

d "100 os . 

Na verdade, este dilema foi crucial para o ClelT. O 
, 

consultor do projeto, Professor Osvaldo Del la Giustina,con-

corda que n~o se tenha dado atenç~o aos polfticos, mas ind~ 

ga ele: "porque haverfamos de associar os ·pol iticos. ao 

projeto do CICIT, se, at~ ent~o, eles nada haviam feito pa

ra a educaç~o? Ao contr~rio, sempre atrapalharam. Ou inici~ 

vamos uma cOIsa s~ria, ou deixariamos que os que s~ se int~ 

I b I t t d o o • tO "101 ressam pe o em pessoa ornassem con a a InIcIa Iva • 

Jos~ Alexandre de Souza ~ de convicção de que sua saf

da provocou a quebra de certos pactos que ele havia estabe

lecido dentro do grupo ao qual pertencia. O diretor que o 

sucedeu, pertencendo a outro grupo, fo i i ncapaz de ev itar o 

aumento das press;es contra o Centro. 

2.3.4 - Imprensa Tubaronense e o CICIT 

~o tempo do CICIT havia, em Tubarão, tr~s 

r~dios e tr~s jornais. 

100 ' ( SOUZA, Jose Alexi1ndt,c de. C:x-dípetol' do GéJlo~ti. Entl'c-
v i sta). 

101[)[LLA GILlSTIi'~A, Osvaldo. ConsultaI' do C!CIT.tE~)tl'evista) 
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A R~dio Tub~, emissora diocesa-

na, foi fundada em 1946; opera com I kw e atinge toda a re

glao sul do Estado (600 mil habitantes). 
" 

Sustenta-se dos anGnclos comerciais e util idades pGbll 

cas (oitenta firmas anunciavam regularmente). 

A R~dio Tabajara, emissora de interesse privado, funda 

da em 1961, opera com I kw, pOSSUI oitenta anunciantes e a

tinge todo o sul do Estado. 

A R~dio Santa Catarina ~ fi I ial de uma R~dio de Floria 

n~pol is, retransmite enlatados da Matriz, pouco se envolven 

do com os problemas da regiao. 

Interessam-nos as R~dios Tabajara e Tub~, emissoras e

quivalentes, mas que tiveram um desempenho completamente di 

ferente no tratamento dos problemas do ClelT. 

2.3.4. I. I - R~dio Tabajara 

Fomos informados pela geren -

cla que a emissora e uma empresa radiof~nica sem ide~rio 
, . d \' pr-e-estabe I ec I O. i;O "caso CICIT" n~o adotou nenhuma pOSI -

ç~o oficial. Preocupou-se, no momento de crise aguda do 

Centro, em promover uma "~esa Redonda", para a qual convi -

dou o Secret~rio de Educaç~o e a direç~o do CICIT, "visando 

esclarecer o pGbl ico sobre o que estava ocorrendo", 

Embora n~o tenha assumido uma posiç~o formal em rela

çao ao CICIT, v~rias opini~es foram veiculadas a seu res -

peito que, se n~o eram oficiais, seriam consem::idas. 

102 ... d 
Um pr-ograma, ;nlcla o em 1975 pOt~ um t'adial ista re-

102 P "T b . r\ ' • --'" r-- , j rogr'ama a aJ a ra sem li uv II . .la . Lra evclOo dO a t' entr e 

7 e 8 h" a Cdt'gO de EI iseu ~:artins. 
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crutado em outra regiao, se encarregou de opinar, mais que 

informar sobre o CICIT. 

o respons~vel pelo programa acreditava que fazia o me

I hor hor~r i o rad i of~n i co do Su I do E~tado e diz que "80% 
dos aparelhos existentes em Tubarão sintonizavam a Tabajara 

naquela hora". 

Toma como par~metro a abund~ncia de oferta de patroci

nadores que desejavam sustentar o programa. Disse-nos o ra

dial ista que, ao vir a Tubarão, queria fazer um programa p~ 

pular. Em outra emissora, j~ fora bem sucedido em iniciati

va deste g~nero. Confessou-se capaz de produzir o que o po

vo gosta de ouvir. O feed-back do pGbl ico era feito atra

v~s de um~ caixa de correspond~ncia. 

Afirma ter recebido centenas de cartas de alunos do 

CICIT, de pais, do povo em geral. 

Af i rma nunca ter fe i to uma reportagem i nforl,Jat i va so

bre o CICIT, embora tenha divulgado noticias do seu interes 

se. 

Iniciou a programaçao "abrindo fogo contra o CICIT". 

Diz: "o CICIT 'levava malho' todo o dia. Era ovelha negra 

em T b ~,,103 
u ara0 . 

,.. 
Achava inidonea a "Turma da Rui B b ,,104 A d" -ar osa . Irecao 

> 

nunca esclareceu a população sobre o CICITi nunca prestou 

contas; todo mundo dizia que embolsava dinheiro, e nunca 

conseguIu provar' o contr~rio. N~s nunca tivemos acesso ao 

CICIT. S~ diziam que era projeto pioneiro. ~a r~dio, eu di

Ziil que Tubar~o estava sendo cobaia do Bras; I". 

103 - d Todas as dcclaraçoes foram presta as em entrevista. 

I 04 A .~ . . "" - d ,.. I '" I T t' l !usao pejoratIva a alreçao o L ~ , que In[la a secre-
L.11' i a gera I na RUd Ru i Ba~-b0sa. 
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Diz que os pais reclamavam do pesslmo atendimento da 

secretaria, dos altos custos do ensino, da demora em entre-

gar os certificados d~ conclusão, gerando a suspeita de que 

o CICIT era "fajuto". Lembra ter divulgado, a pedido do 

diretor da r~dio, coment~rios sobre a projeçao que o CICIT 

tinha tido na Europa. 

Nunca entrevistou personal idades educacionais que VISI 

tavam o CICIT e nem mesmo sabia que isto ocorria. 

Est~ convicto de que praticou um serviço ~ comunidade, 

por ter contribuido na luta contra o CICIT, e acredita,at~, 

que foi seu programa o principal protagonista. 

Considera que bastaria um chamamento seu em favor do 

CICIT, e a comunidade se levantaria e iria pedir sua reaber 

tura (Vide I ista de equivocos ... nº 23 e 14). 

Estas declaraç~es nos imp~em a seguinte an~1 Ise. Se ha 

via excesso de oferta de patrocinadores para aquele hor~rl4 

ou havia da parte deles o dei iberado prop~sito de financiar 

a I iquidação do CICIT, ou havia, de fato, grande audi~ncia, 

e, então, se justifica a corrida dos patrocinadores. E se 

houvesse grande audi~ncia, seria ela motivada peJo gosto 

(s~dico) do p~bl ico em ver a "ovelha negra ser malhada"? 

Uma problem~tica educacional teria tanta fertil idade 

publ icit~ria, que acabasse preferida do p~bl ico, geralmente 

desmotivado por assuntos desta natureza? 

Que o CICIT foi o "prato suculento" daquele programa ~ 

uma verdade reconhecida pelo seu diretor geral; este afirma 

nunca ter v i sto na secretar i a gera I o rad i a I i sta I que di = 
jamdis ter tido ~cesso ao Centro. 

Investiguei em outros programas radiof;nicos, para co

nhecer a real relação do pGbl ico com o apresentador de pro

gl'~)m<lf quando feita ,Jtrav~s de car'tas. De fato, existe l'S-

t" costume, m .. 1S o nGrnero de 
, 

cartas e sempre pequeno. 
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No caso do CICIT, mesmo que se admita a remessa de "ccn 

tenas de cartas", dentro daquele contexto difamat~rio reinan 

te na oplnlao p~bl ica de Tubarão, pode-se acreditar que to

das elas eram escritas por a/unos ou famil iares de alunos 

do CICIT? 

° Diretor Gera/ do CICIT est~ convicto de que a SEE u

sou a R~dio Tabajara, para aumentar a descrença da oplnlao 

pGbl ica em relação a~ CICIT. Cita, como exemplo, o seguinte 

fato: "Certo dia, a R~dio Tabajara acusou o Diretor do CICIT 

de ter se apropriado de Cv.$ 3.000.000,00, sendo o orçamento 

do ano inferi~r a Cr$ 1.000.000,00.
'
°5 

Eu corri ao estGdio 

da R~dio, disposto a tudo. Era inadmissivel tal acusação. ° 
rep~rter que acabava de fazer a divulgaçã~ afirmou que a 

noticia viera da~SEE e que a gravação do telefonema poderia 

ser exibida, caso desejasse. Como estava molestado, preferi 

nem ouvir. ~as, no programa "Mesa Redon~a", o Secret~rio 

foi interpelado sobre a origem da denGncia e foi Incapaz de 

negar ou desmentir". 

De fato,havia erro na prestação de contas, mas erro de 

transcrição. Uma virgula estava fora do lugar. 

Desabafa o diretor: "o Secret~rio não conhecia o orça

mento do CICITi nao examinou todo o hist~rico da conta; não 

viu que se tratava de engano t~cnico; porque nao telefonou 

ao tesoureiro do CICIT,ao inv~s de telefonar ~ R~dio Tabaj~ 

ra? 

2.3.4. I ~ - R~dio 
,106 

Tuba 

A R~dio Tub~, emissora / igada 

/05 0 orçamento do C/ClT paril 1977 foi proposto em Cr:i ..... . 
851.000,00, despesa da administraç~o (Pes~uisa de Campo). 

tOS 
As informaç~es tratadas neste t~pico foram prestadas pe-
lo Diretor-da Tub~, ~~vio Capeler. 
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aos interesses da diocese, pauta sua programaçao dentro do 

ide~rio das emissoras cat~1 icas, ou seja, informar e formar 

a oplnlao p~bl ica, ~egundo os principios de I iberdade de 

oplnlao. 

No "caso CICIT", assumiu uma poslçao oficial: "tentou 
\ 

ser aI imentadora do debate, procurando fazer circular infor 

maç~es veridicas, evitando, com isto, que o p~bl ico fosse 

desorientado por interpretaç~o imaginosa dos fatos". 

o pensamento da Tub~ era manifestado pelo Diretor de 

Programaç~o, no "Programa N~vio Capeler", espaço de dez mi

nutos, ao meio dia. 

"A Tub~, diz seu diretor, timbrou em defender a experl 

~ncia do CICIT, em principio, pelo fato de nela estar sendo 

jogada a possibil idade de mudança do ensino em Tubar~o. As 

falhas existentes n~o eram tantas que viessem a comprometer 

o m~rito do CICIT; e quem ~ capaz de deixar de encontrar fa 

lhas no sistema educacional brasileiro? A Tub~ tentou co -

brar re~ponsabil idade das autoridades governamentais, quan

do comecaram a se desinteressar do CICIT, mediante o corte , 

das verbas". 

Afirma que a Tub~ nunca concordou com o retalhamento 

do CICIT feito pela Tabajara e p~e d~vidas nas afirmaç~es 

I~ pronunciadas, pois visavam ao sensacional ismo. Na sua 

funç~o de or i entar o p~Jb I i co, diz que sempre encam l nhou 

seus rep~rteres para colherem informaç~es na Secretaria Ge-

ral do Centro. 

Depois de 1975, percebeu que o CICIT estava se desinte 

grando. t de opini~o que a direç~o foi desgastada deI ibera

damente, a ponto de n~o mais perceber de que cOisas era acu 

sada. Cita, como exemplo, o seguinte Fato: 

, 
"~~a 'f.lesa ~cdonda' d~1 Tabajaru, o Sect~etar~ io f'2= duas 

of i t'm"ç;;es que revc I am ou m~ F~ ou comp I eto descon hec i mento 

do C I C I T. I ntct'pe lodo solwc o disso I uç~o do C I C I T pe I u Se -
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cretaria, disse que mesmo que a Secretaria qUIsesse dissol

v~-Io, n~o poderia, pois tem personal idade jur~dica propria~ 

Curioso que ningu~m do colegiado retrucou, para dizer que o 

CICIT n~o tem personal idade juridica; ~ apenas uma associa

çao de escolas, sob o ponto de vista did~tico-pedag~gico. 

Na mesma ocasi~o, foi indagado sobre o atraso da I ibe

raç~o da verba prevista no conven/o. Respondeu que n~o ha -

via I iberado a verba, porque o CICIT ainda nao prestara co~ 

tas. Como ningu~m do colegiado retrucasse, foi necessario 

que um diretor (ausente) saisse de casa com o nGmero do pr~ 

tocolo que comprovava ter sido a prestaç~o feita h~ me-

ses ... " 

Isto se expl ica, na opiniao do Diretor da Tub~, pela 

continua campanha difamat~ria que se fez contra o CICIT. 

A principal defesa do CICIT foi feita por ocasi~o da 

formatura da oitava turma do CICIT (julho 1978). 

Sob o titulo o CICIT VA! ACABAR, 107 faz r~pido hist~-

rIco do Centro, confirmando-o como nGcleo de Inovaçao edu -

cac i ona I. 

ResponsabilIza o Secret~rio de Educaç~o pelas medidas 

que virtualmente o extinguiam. Dentre as medidas, cita a 

reintroduc~o, no Col~gio Golotti, do nGcfeo comum que, no , 

sistema CICIT, era feito na forma de rodizio entre os col~-

glos. 

Denuncia Q contradiç~o existente entre o discurso c a 

pr~tica do Secret~rio, di=endo: "0 Secret~rio da EduCQç~o a 

firmou publ icamente, em emissora de r~dio de Tubar~o, que o 

CICIT estava sendo apresentado como modelo de organi=acao 

lO; -
O texto da alocuçao e apenas uma folha escrita, sem data 

(' sem autor'. 
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do ensino de 2º grau em todo o Brasil e que fora igualmente 

108 
apresentado como ideal em um congresso internacional so 

bre educação. Ora, o que ~ reconhecidamente bom, est~s pres 

tes a terminar ... ". 

Denuncia os que fizeram campanha contra o CICIT, sem 

conhec~-Io, e chega, inclusive, a desafi~-fos a mostrar o 

que sabem de fato a respeito. Reconhece que "muitos estão 

contente~. ~uitos estão cantando vit~ria, porque consegui -

ram acabar com o CICIT". A t~dos, chama-os de "pobres de 

espirito". 

Admite certos transtornos provocados pelo CICIT, como 

o ensino pago, mas recorda que tal ~ um preceito constitu -

cional. Pressagia a sua implantação em todo o Brasil e inda 

ga se Tubarão nao teria encontrado a forma de faz~-Io, obri 

gando a pagar os que t~m recursos e concedendo bolsas aos 

que sao carentes. 

Reverbera os "prop~sitos eleitorais de alguns espiri -

tos tacanhos" que pregavam a gratuidade total, apenas como 

forma de esfacelar o Centro. 

Conclui, perguntando "se esta e uma atitude digna" di

ante do esforço feito pelos que desejaram melhorar a educa-

çao em Tubarão. 

É flagrante a diferença de posicionamento das duas ra~ 

dios. 

Qual seria a origem da diferença: Pode-se especular na 

seguinte I inha: setores da Igreja, cada ve= mais, se pOSI -

cionam criticamente frente au Estado, exercendo sobre ele 

uma ação de f í sca I i =aç.io. A R~dio Tub~ estaria incluidu nes 

ta posição, coisa admitida pelo seu diretor qlle se confessa 

103T d rata-se a Confer~ncia de Genebra. 
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abismado pela "subservi~ncia de muitos colegas diretores em 

relaç~o ao Estado". 

A R~dio Tabajara, que nao tem um ide~rio pr~-estabeJe

cido, teria se prestado como instrumento, para facil itar a 

aç~o dos que desejava~ ver o CICIT extinto. 

2.3.4.2 - Imprensa escrita e o CICIT 

Neste s~cuJo circularam em Tuba 

. t J' I . 109 rao vln e e nove ~ornals ocals. 

A Iro 
Destes, apenas tres viveram mais de dez anos. 

De imediato, chama a atenç~o o grande nGmero de . . . 
IniCia 

tivas jornalfsticas e a impossibil idade de sustent~-Ias. 

o h i stor i ador tubaronense "Ja I ter Zumb I i ck, comentando 

a h i st~r i a do jorna I i smo loca I, af i rma que "desde 1900 at~ 

hoje, Tubar~o jamais pode orgulhar-se de possuir um jornal 

d · d " I I I Igno esse nome . 

Outra curiosidade a respeito e a tiragem real izada : 

em torno de 500; o editor faz, geralmente, a funç~o da 

distribuiç~o e venda direta do jornal que edita. 

Nas bancas, ~s sete horas da manh~, j~ se encontram os 
I I ') 

jornais de Porto Alegre, - que chegam antes dos jornais ca 

tarinenses. 

I 09 H· "'. d S t C t' V"" t "\) I ..,. Istorla e an a a arlna. arlos au ores, J- vo . bra-
fipar. 1970. p. 151-52. 

II0 rdem , p. 152 (O Tubaronense: 1906-192 ... 1-; Nosso Jornal: 19S.:.~ 
-1975; I mprensa do Su I: 1967 - ). 

I I lO historiador Zumbi ick e o Jornal ismo no Sul de Santa Ca 
~~~ina. Jornal O Estado, 23.05.81, Pi 23. 

I 12Dist~ncias entre Tubar~o e Porto Alegre, estrada 8R :01: 
340 km. 
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Em 1975, se transferiu para Tubar~o um profissional do 

. I· d R· d J . 113 P b I h Jorna Ismo o 10 e anelro. assou a tra a ar para o 

Jornal o Estado de Florian~pol is. Em alguns meses (1976) de 

atuaç~o, dupl icou a vendagem do jornal. 

No mesmo ano, foi fundado, em CriciGma, o Correio do Su

deste. Atualmente, tem uma tiragem de seis mil e quinhentos 

exemplares e sucursais nas principais cidades da regi~o sul. 

Se em cidades do porte de Tubar~o, prosperam iniciativas 

jornalisticas, porque n~o ocorre o mesmo aqui? 

Como expl icar a demanda reprimida de informaç~o em Tuba-

r~o? 

A titulo de colocaç~o de um ponto de vista inicial, pod~ 

se especular na seguinte direç~o: 

- a fundaç~o de um Jornal estaria I igada a algum projeto 

de promoç~o a algu~m ou de grupo: neste caso, a duraç~o do or 

g~o de promoç~o do interessado cessaria ao ter alcançado ou 

fracassado o objetivo; 

- nao h~ mercado de informaç~o estruturado e, em conse -

quência, n~o existe uma companhia explorando esta demanda; 

- n~o sendo produto, n~o interessa a tiragem; o pGbl ico 
, 
e cativo, conhecido e restrito; 

- donde, o editor ser, ao mesmo tempo, o entregador do 

jorna I; 

- a tem~tica preferida do jornal local e a fofoca entre 

grupos ou pessoas; o grande pGbl ico estaria ausente da noti -

cia e da opini~o do jornal; em consequencld, prefere comprar 

os jornais editados em outras praças. 

Na ~poca do CICIT, três jornais eram editados em Tuba-

I I 3 I . . d I S.L "t Jorna I sta Lau e I no an L..OS i\e o. 
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rao, sendo que um (Tribuna Sul ina) foi criado depois da 

constituiç~o do CICIT (1974) e outro (Nosso Jornal) fechou 

antes (1975) de sua extinç~o. 

Fo i i mposs 1 ve I loca I i zar as ed i ç~es de Nosso Jorna I, 

que teve as oficinas destruidas na enchente de 1974, e de 

Imprensa do Sul, totalmente destruido num inc~ndio em 1978. 

Fui informado pelos editores que o CICIT tomou pouco 

espaço de seu jornal. Igualmente, o Diretor Geral do CICIT 

informou que nada tem a reclamar a. respeito destes dois jo~ 

nals. 

2.3.4.2. I - Jornal TRIBUNA SULINA 

De outubro de 1973, quando 

foi fundado, a novembro de 1978, ~Itima refer~ncia, o TRIBU 

NA SULINA dedicou quarenta ediç~es ao CICIT. 

A primeira ediç~o (nº 001 de 20.10.73) dedica bom esp~ 

ço ~ criaç~o do Centro Acad~mico do CICIT. Critica, acerba

mente, manobra esp~ria de uma ala da diretoria que frustrou, 
- 114-desde o nascedouro, uma funçao do CECI PRO: promoçoes cul 

turais. Subjacente ~ noticia e seu coment~rio, descobre-se 

uma posiç~o de simpatia pelas iniciativas do CICIT. 

A segunda ediç~o (nº 002, de 27.10.73) noticia, em 

manchete, palestra que Del la Giustina faria em Brasil ia e 

Rio de Janeiro, sobre o CICIT. A mesma sensaç~o de simpatia 

~ colhida dos termos do texto. 

t a ediç~o de nº 017 que inicia sistem~ticos ataques 

114 " Centro Civico Professol' Osva:do Del lu Giustina.Objetiva-
va o CECI PRO promover a cultura estudanti I atrav~s do 
j ornu I I teatro élmador ,0 I i mp I éldas cst udant i s, gr upos de es
tudo de preparélç~o do vestibular, etc. 

'BIBLIOTECA 
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ao CICIT. Durante 74 e 75, oito ediç~es fazem a anatomia do 

CICIT; "Bagunça", "Com~rcio", "irresponsabi I idade", "Dra

ma", "Frustraç~o", "revolta" s~o alguns dos termos do card~ 

piO apimentado de criticas dirigidas ao ClCIT. 

Em 1974, começam violentos ataques ao CICIT: "Depoime~ 

tos dram~ticos de alunos e professores d~o conta que a ga

n~ncia, a irresponsabil idade, a petul~ncia e a vaidade des

comedida fizeram com que o setor educacional em Tubar~o en

trasse na mais conturbada situaç~o, mergulhando numa confu

s~o sem precedentes na hist~ria do ensino da regi~o sul" 

(9.02.1974). Define o CICIT como "fus~o de educand~rios,ca

da qual fazendo o rodizio por mat~ria"(9.2.74), ou como "m~ 

quina de fazer revolta e descontentamento entre a ordeira 

populaç~o de nossa cidade" (9.2.74). 

Afirma que "segundo se informa, mais de seiscentos alu 

nos ficaram sem poder ingressar em seus respectivos cursos. 

Outros tantos foram obstacul izados na sua carreira estudan-

til pela mensal idade alta e proibitiva", sendo "o caso mais 

dram~tico o corte inopinado e fatal das bolsas de estudo, 

confinando centenas de estudantes ao amargo arsenal do es

quecimento, podando-lhes a oportunidade de continuar seus 

estudos". (9.2.74). 

Faz outras desabridas investidas contra os diretores 
, 

do CICIT e da FESSC, acusando-a de "relapsa com o pagamento 

dos professores, atrasando em mais de seis meses o pagamen

to". (9.2.1974)115. Compara a FESSC a "uma serpente que, ao 

procriar, devora implac~vel e inexoravelmente o seu reben

to" (9.2.74); acusa-a de fazer concorr~ncia desleal aos pro 

fissionais que ela forma no campo socio-economico, ~as, ao 

mesmo tempo, afirma que "poucos s~o os alunos formados que, 

I 15Inform~c~es colhidas na tesouraria da FESSC afirmam que 
o maior'atraso j~ havido no pagamento dos professores da 
FES:3C foi de 80 dias, ; ~poca da catastr~fica enchente 
ue março de 1974. 
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depois de uma atividade estudantil prenhe de sonhos e quim~ 

ras, podem exercer condignamente, e com capacidade, a pro -

fissão escolhida (9.2.74). 

Nomeia os diretores dos col~gios como " ,. responsaveis" 

pela confusão; omite no entanto, o diretor da Escola T~cni-

ca. 

o ataque seguinte ocorre seIs meses depois(17.8.74). 

Neste intervalo, a micro-regiao de Tubarão foi vitima 

de tr~gica enchente, de cujas consequ~ncias ainda não 
\ 

recuperou totalmente. 

se 

A nova Catil in~ria considera o CICIT um sistema frus -

trado, "campeão de exploração de gincanas, etc"(sic); consl 

dera que o Governo abandonou o CICIT; culpa seus diretores 

e diz que os pais não podem suportar o sacrifrcio das anUI

dades. Conclui dizendo que fIa0 assistente neutro, uma dGvi

da fica no ar: não se sabe se o caso do CICIT ~ do ~rgão da 

Educação ou se ~ de Policia tal caso". 17.8.74. 

Dois meses depois (28.10.74), publ ica noticia sobre es 

t~gio da Escola T~cnica do Com~rcio, assinada pelo seu dire 

toro É mera informação, 
,. . 

sem comentarlos. 

o ano de 1975 abre (4. I .75) com a crucificação do idea 

izador do CICIT e da FESSC, Professor Osvaldo Del la Giusti 

na. 

Afirma ter "promovido pesquisa de campo com o subido 
'" I' 116 proposito" de fornecer subsidios ao futuro Governador so 

bre o que pensam os politicos sobre Del la Giustina, cujo no 

me era aventado para ser Secret~rio da Educação. O resulta

do da Upcsquisa de campou indigitava Del la Giustina. Afirma 

1\, t '" t 'ies a epoca es ava 
mcs que pretendiam 
foi o escolhido. 

em marcha o processo de selccão de no 
ocupar o Pal~cio Rosado. Konder Reis 
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va ser Del la Giustina um homem sem di~logo politico, clrcuns 

crito a meIa dGzia de elementos I igados, exclusivamente, ao 

setor educacional". 

Segundo a "pesquisa de campo", nlnguem em Tubar~o subs 

creveria o nome de Del la Giustina e aponta cinco causas,das 

quais citamos duas: a)"posiç~o antag~nica mantida entre a 

FESSC, que dirige, e a classe politica". b)"lnstalado o 

Governo Colombo Sal les, assacou ofensas pGbl icas ~ classe 

pol itica, dizendo, inGmeras vezes, que acabara o "paterna -

I ismo pol itico" e que somente os 't~cnicos' passariam a 

mandar". (4. I .75) 

Dois meses depois (8.3.75), o jornal estampa esta man

chete: "EXTINÇÃO DO CICIT". Começa dizendo que lia edil idade 

tubaronense, que representa a soma de queixas contra o cha

mado CICIT, ora em fase de experi~ncia neste municipio, tem 

se preocupado deveras em suas sessoes legislativas sobre o 

assunto. V~r i os casos de def i c i< ~nc i a, de i ncompre'ens~o e de 

desacerto tem servido de t~nica para alongados discursos na 

tribuna ... Na Gltima sess~o foi pedida 'uma revisão co~ 
: , 

pleta de sua estrutura e da metodologia adotada'(sic). 

A ediç~o seguinte (15.3.75) d~ a entender ter chegado 

o caos aos col~gios de Tubar~o. Diz que "as Gltimas reu -

nloes da C~mara t~m se preocupado com a situaç~o do CICIT. 

Quase todos
' 

17 os vereadores t~m formulado critica ao siste 

ma de ensino implantado depois do CICIT". 

Apenas um vereador h i poteca o apo i o ao C I C I T. ~:as isto 

pouco significa pois "a verdade ~ que quase toda a popula -

117 A 

As atas das sessoes da Camara dos dias 20,27/2/74 e 6/3/75 
registram a participaç~o de apenas quatro vel~eadores de 
um tota I de quatorze, nas di scuss;;es sob:'e o C 1 ClT. Um 
vereador rebatia as criticas feitas. O "quase todos" da 
afirmação acaba ~eduzido a 21,4% do total. 
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çao tubaronense recebe o CICIT com reservas". (15.3.75). 

Em 14.6.75, outra manchete p~e em dGvida a afirmação 

de que o "CICIT concede est~do gratuito a quem não pode pa-

gar". 

Este foi o Gltimo ataque encetado contra o CICIT. 

A partir de 1976, o Jornal não poupa elogios ao elelT. 

A edição de 13.3.76 estampa o otimismo e a confiança 

reinantes fIna Direção, Corpo Docente e Discente. A contrata 

ção de novos professores, inclusive com cursos de p~s-gra -

duação na área de ci~ncias continuando com aqueles que se 

sairam bem em 1975, o ensino no CICIT, a cada ano que passa, 

vai aproximando-se da meta estabelecida: melhoria da qual i~ 

dade de ensino de 2º grau". 

Em varias outras ediç~es,são apontadas virtudes do 

CICIT, caracterizando-o como col~gio moderno, aberto ~ Comu 

nidade, sensivel aos problemas de Tubarão (CICIT tem conve

nlo com FUCABEM - (ed. dia 1.5.76); CICIT tem campanha do 

agasalho e comida para os velhinhos- (ed. 8.10.77); capaz 

de movimentar a cidade com concorridas gincanas Cedo 

18.6.77); dando bri lho e emoçao a comemoraçoes já rotinei

ras na sociedade de consumo, como ~ a da festa das mãesCed. 

15.8.76), do professor (ed. 19.10.77), Páscoa Ced.9.4.77); 

capaz de despertar a criatividade e intel ig~ncia da juvent~ 

de em promoç~es cientificas e culturais Cedo do dia 22.10. 

77); ~ caracterizado como col~gio que leva absolutamente a 

s~rio o seu compromisso de educar integralmente a juventude, 

patenteando seus objetivos numa gama de atividades comple

mentares Cedo 12.3.77); nas reuni~es de departamentos Cedo 

26.6.76) e nas atividades extra-classe, de caráter promocio 

nal, como cursos de educaç~o permanente a várias cl ientelas 

(ed. do dia ~3.4.77), destacando que "a participação maciça 

nas promoç~es do CICIT, vem demonstrando grande receptivida 

de por parte dos fami I iares e alunos". 
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As excel~ncias acad~micas do CICIT sao proclamadas em 

reportagem feita sobre a colocaç~o de egressos do CICIT na 

Petrobr~s, ICC, IndGstrias Cer~micas Cedo do dia 11.9.76). 

Ap~s afirmar que "o valor investido nos estudos durante qu~ 

tro anos de formaç~o no curso T~cnico de Qu~mica, ser~ res

titu~do com o sal~rio do Iº m~s", diz que dentre dezenas de 

Cursos T~cnicos de Quimica, espalhados pelo Brasil, a Petr~ 

br~s tem se interessado especificamente pelos egressos do 

CICIT. 

Conclui que "nao sobram dGvidas que se nao fosse a qu~ 

I idade do ensino, conseguida atrav~s de bons equipamentos 

oferecidos pelo Col~gio Integrado Padre Oehon e da capaéid~ 

de e responsabil idade dos professores do curso estes alunos 

nao seriam aprovados na Petrobr~s". "S~o os alunos do C~CIT 

que começam a ser bem olhados e aceitos pelas empresas". É 

a preocupaçao inicial, de dar ~ comunidade estudantil de Tu 

bar~o o m~ximo em efici~ncia e qual idade". 

A mesma I inha de louvaç~o ~ mantida para destacar a 

performance dos egressos do CICIT no concurso vestibular, 

"sem passar pelo cursinho". (ed. 28. I .78). 

Assim ~ que "demonstrando que o ensino de 2º grau mi

nistrado nos col~gios que comp~em o CICIT est~ apresentando 

uma acentuada melhora em termos qual itativos,o resultado do 

Gltimo vestibular relaciona 137 aprovados em v~rias univer-

sidades e cursos". 

Em v~rias ediç~es de 1977 (oito ediç~es), sao publ ica

dos trabalhos de alunos (contos e poesias), deixando sugeri 

da a exist~ncia de cl ima de emulaç~o e criatividade cultu -

ral no meio dos estudantes. 

Para tornar mais conhecido o CICIT, s~o-Ihe dedicadas 

seis ediç~es Cedo dos dias I~,~I, 28 de maio/;; e 4, I I e 15 

de iunhü de 77). Em cada uma delas, sob o titulo "Fique por 

dentro do CICIT", este ~ apresentado em sua estrutura frsi-
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ca, acad~mica, administrativa, seus objetivos, sua hist~ria 

e rea I i zaç~es. 

V~rias p~ginas foram dedicadas, na ed. do dia 11.1 1.78, 

a relacionar nominalmente os contemplados com bolsa e ores 

pectivo valor (967 bolsistas). 

Como entender esta I inha claramente contradit~ria do 

jornal em relação ao CICIT? 

o editor nos informou que seu jornal pubJ Icava aquilo 

que era de interesse da populaç~o. 

Como ficava sabendo o que interessava ~ populaç~o? 

AI~m de editor do jornal, er.a funcion~rio da C~mara de 

Vereadores. Ao fazer acareaç~o entre 0$ at~s da C~mara e a 

tem~tica do jornal, evidenciou-se completa afinidade. 
'-. 

Dar, ser f~cil entender a afirmaç~o de que publ icava o 

que era de interesse pGbl ico. 

A reaç~o contra o CICIT, como est~ se demonstrando,op~ 

rava em cadeia. 

Curioso notar o seguinte: enquanto o CICIT era badala-
\ ~ 

do em muitos lugares do Brasil e no exterior, em Tubarao so 

fria toda sorte de retalhamento. 

~aior perplexidade surge ao se cotejar a campanha difa 

mat~ria real izada contra o CICIT com as atas das reuni~es 

do Colegiado Diretor. Certas reuni~es foram "real i=adas dias 

ap~s incisiva acusaç~o contra membros do Colegiado ou con -

tra a atividade do Centro. 

H~ que se admitir que nao deviam passar desapercebidas 

do Co I ('g i ado as not i c i as que 'he di = iam t'espe i to. ~";as nada 

transparece nas atas. Somente na ata da reunlao do Colegia

do Diretor, real i=ada no dia '~.6.74, o assunto tornou-se 

motivo de preocupclç~O. 

Dos n o v e i te n s d a r eu n I a o, o " (I I t i !ri o ~l S S U n t o f i g U I' o U o 
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caso dos ataques que vem sendo sistematicamente desferido~ 

l 

por um jornal local contra o CICIT. Ao Senhor Diretor Geral 

foram delegados poderes para levar o problema ~ justica,con , -
tratando, para tanto, um advogado competente. Doravante o 

CICIT tamb~m vai olhar com mais seriedade o problema das 

comunicações, divulgando atrav~s de uma coluna de jornal t~ 

do o que for do interesse dos alunos e da comunidade, a fim 
~ d' . ,.. 118 de que estas naose elxem levar por notas dlfamatorlas". 

Desta data (14.6.74) at~ 2.4.76, nenhuma outra menção 

e feita ao problema das criticas do Jornal Tribuna Sul ina. 

Na reunião do dia 2.4.76, ~ discutida uma estrat~gia 

de di vu I gação do C I C I T, montada por um j orna I i sta c~'edenc i a 

do em Jornal da Capital do Estado. 

Nesta reunião, chegou-se ao acordo de pagar ~ Impr.ensa 

local, sob a forma de um contrato de prestação de serviço. 

Imaginava-se que o Jornal, enquanto empresa, estaria inte

ressado em vender seu espaço a quem se dispusesse a compr~-

lo. 

A campanha comprometeria Cr$ 2.500,00 por mes. 

A proposta foi aceita. 

Raciocinio elementar. Solução elementar. 

Bastou acenar ao Jornal Tribuna Sul ina com Cr$2.500,OO 

ao mes, que nao so silenciou por completo toda a critica,c~ 

mo multipl icou os elogios. 

At~ então, havia crucificado o CICIT. Daqui em frente, 

ira canoniz~-Io. 

Publicou toda a mat~ria paga, sempre dando destaque 

118CICI T. Livro de Atas, 197--1., p.41. Ata do dia :-!..Ô,í-J.. O 
CICIT não entrou na JUstiça com ação contra o Jornal. 
(Pesquisa de Campo). 
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aos assuntos de interesse do CICIT. 

Se Cr$ 2.500,00 por m~s resguardariam a Imagem do 

CICIT, por que não se Jançou mão antes deste expediente? 

Do ponto de vista prgm~tico, a solução parece simples 

e f~c i I . 

Ocorre que, dentro da estrat~gia que o CICIT se propu

nha, ela significava uma aberração intoler~vel. 

Pagar ~ emprensa, para que ela noticiasse aquilo que 

seria do interesse do pagador, significava subtrair-lhe a 

função natural; por causa disto, "eu nunca concordei em 

" . pagar a Imprensa, para que ela divulgasse. Preocupavam-me 

os efeitos negativos que a informação tendenciosa poderia 

suscitar, mas via que a população começava a perceber que 

o nosso trabalho era s~rio e que ela seria beneficiada com 

f ( "119 o que aZlamos. 

Se ~ imprensa cabe, 
,. 

pela sua proprla natureza, infor 

mar ~ opinião p~bl ica, não se justifica remuner~-Ia, pois 

quem paga adquire um direito, e, direito ~ informação, o p~ 
120 

bl ico o tem sem pagar, pois ~ um direito natural. 

Naturalmente que este seria o papel de uma Imprensa es 

clarecida e livre. 

Em Tubarão, segundo oplnlao de Walter Zumbi ick, ainda 

nao h~ um jornal digno deste nome. 

A recusa em conceder propina justifica-se eticamente e 

guarda coerencla com os objetivos do Centro. 

I 190ELLA GIUSTINA, Osvaldo. Consultor do CICIT.(Entrevista) 

120 d (E . C d - I· d ". f· I em. ntrevlsta; on ensaçao Ivre e varias a Irma -
ç~es a respeito). Aparec~ aqui a id~ia de ~funç~es n~ 
tura i s" que marca o ethos cu I tura' de base do i nfot,
mante. Adiante se farão novas refcr~ncias. 
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Não se inovaria a educaçáo, util izando-se recursos es-

p~rios, caracteristicos da ~poca de anomia social. 

A estrutura de valores sociais, contudo, ainda reserva 

va lugar para a barganha escusa. Sua pr~tica, segundo Riggs, 

~ nota caracteristica das sociedades atrasadas. 

"Uma especle diferente de tributo envolve pagar por um 

beneficio pelo qual, por direito, não se deveria pagar na

da. Ó equivalente psicol~gico ~ o resgate, pois a vitima 

paga para ter o gozo de direitos que lhe sao ilegalmente 
-: 121 

subtraldos". 

Em Tubarão, parece nao ter desaparecido esta pr~tica. 

Fui informado na R~dio Tub~ que, certa vez, para I~ a

correu um cidadão atropelado por uma ameaça que um rep~rter 

de outra r~dio lhe fazia: caso não pagasse a este rep~rter 

certa quantia de dinheiro, teria seu nome enxovalhado pelo 

produtor do programa. 

A den~ncia de persegulçao ficou registrada nos arqul -

vos da R~dio Tub~; revela a manipulação de mecanismos per -

versos de extorção de propinas, ou para promover pessoas,ou 

para difam~-Ias. 

Frente ao exposto, ressurge a d~vida curiosa: teria ti 

do o CICIT vida mais longa, caso se houvesse desde o inicio, 

escorado num esquema de divulgação que o apoiasse frente a 

opinião p~bl ica? 

Seria possivel acoimar todos os canais de informaç~o? 

Não haveria necessidade de mudar mais coisas na Sociedade 

do que apenas 
. . 
Inovar o enSino, e, neste caso, outras pr~ti-

- '. -cas se tornariam necessarlas. 

12JRIGGS, Fred. Op. cito p. 311. 
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2.3.5 - A Secretaria de Educacão e o CICIT 

~ 

Em toda a documentação existente na SEE 

(tr~s pastas - Registrador de A-Z), que consegui compulsar, 

encontrei um s~ parecer que não v~ o CICIT como problema. 
122 

Trata-se do parecer do CEE que aprovou o CICIT. 

o CICIT, na SEE, ~ tratado, exclusivamente, sob o pon-
, 

to de vista burocratico. 

A preocupação do burocrata, segundo Carlos Matus,123 ~ 
o cumprimento da lei. A in~rcia e rotina dimensionam o esti 

lo profissional do funcion~rio burocr~tico. 

Nenhuma atenção ~ dada ao CICIT naquilo que o consti -
~ 

tUla um Centro diferenciado das demais escolas. Nem se leva 

em consideração ter sido ele a primeira tentativa de se 

praticar a lei 5692. Exagerando, daria para dizer que s~ o 

CICIT era legal; tudo o mais, inclw:;ive a Secretaria, era 

i I ega I 

Todos os processos que cuidam da vida do CICIT se res 

tringem a examinar percentuais de despesa a mais que o CICIT 

real izava; destino da verba; base legal de uma suplementa -

ção orçament~ria; aumento da anuidade escolar e co~sas des

te tipo. 

Em nenhuma frase das tr~s pastas de documentação, se 

'" ... '" encontra uma referencia, sequer, a essencia do trabalho do 

CICIT, ao seu significado para a educação catarinense; nao 

se indaga se ocorrem erros e/ou acertos; não se cogita co -

nhecer seu desempenho. 

o CICIT constituia fato novo dentro do sistema. O Pla-

122 / Processo nº 444 72, relatado por Hilton dos Pra=eres. 

123 no··0 C I (" t E t t" Y PI S t' d ('h' 1\" I ar os 'ia uso s ra egla ano an lago e v 1-

Ic. Universit~ria, 1972. p . ..}.6-..}./. 
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no de Governo de Konder Reis estabelecia como meta no ensi-

- \. 

no de 2º grau a implantaçao de novos Centros integrados. 

N~o seria de mais aguardar uma atitude de abertura por 

parte dos "anal istas de processos" e subscreventes de pare

ceres. Seria apenas I~gico que se buscassem, nos termos de 

proposta do CICIT, os elementos de convicçao, para aviar 
\ 

qualquer parecer a seu respeito. 

Isto nao acontecia. O par~metró ~ a letra da Lei, e o 

objetivo, sua apl icaç~o. 

Na verdade, o CICIT significava um problema para a 

SEE, pois as soluç~es que demandava nao estavam previstas 

nos escaninhos dos burocratas. 

O CICIT requeria decis~es para al~m da esfera burocr~

tica, com repercussao pol itica. A esfera politic~ esteve au 

sente o tempo todo, ~: exceçao da deci~~o de criar o Centro. 

At~ mesmo na dissoluc~o do Centro, o Poder Pol itico consti-
o 

tuido se omitiu. Tudo foi entregue ~ modorra da burocracia. 

"O Governo do Estado ficou com medo da inovaç~o que o 

CICIT provocava, pois representava uma mudança profundamen

te transformadora em Santa Catarina. A id~ia era de se org~ 

nlzar cois~ semelhante em todas as cidades-p~lo. O Governo 

podia fazer, pois constava de seu plano de açao". 124 

A direç~o do CICIT, a partir de 1976, sempre esteve em 

confl ito com a Secretaria. 

O Diretor Geral afirma ter perdido incont~ve~s dias, 

correndo atr~s de ninharias que nao tinham nenhum sentido. 

"Quanta coisa, di= ele, poderia ter feito a mais pele CICI~ 

se n~o tivesse que enfrentar aquela inercia da Secretaria". 

124DELLA GIUSTI~~, Osvaldo. Consultor do CICIT.(Entrevista) 
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Como exemplo do estilo de relacionamento nada arnisto~o 

reinante entre o Colegiado e a Secretaria, o Diretor Geral 

narra este epis~dio: 

"Uma vez (Iº semestre de 1978), todo o Colegiado Dire

tor foi ~ Secretaria tentar convencer o Secret~rio da I ibe-

raçao da verba do conv~nio que, desde 1975, estava com o 

valor congelado. Naquele dia, iamos buscar um cheque de 

Cr$ 106.000,00. Ao inv~s de entregar o dinheiro, vil ipen -
, t 1 ,..., 

diou o CICIT, que so criava problemas. Tomou, entao, o che-

que, apimentou, o quanto pode, todos os presentes e senten

ciou: 'estou te dando e~te dinheiro, porque o Governador 
125 . A 

mandou dar; por mim, voces não receberiam mais nada; no 

proximo ano, nao vai mais ser assim; vou fazer uma fiscal i

zação rigorosa sobre este negocinho' do Osvaldó, que nunca 

entendi direito'". 

Em outra oportunidade, frente a dois diretores do 

CICIT (Diretor Geral e Diretor da Escola T~cnica do Com~r -

cio), o Secret~rio revelou que não aturava o CICIT em hip~

tese alguma. 

o Diretor da Escola T~cnica do Com~rcio recorda que "o 

Secret~rio, ao Inves de discutir conosco os problemas edu

cacionais de Tubarão e tentar anal isar se n~s est~vamos àcer 

tando ou errando, apanhou a minical~uladora e começou a fa

zer contas, para provar que o CICIT era invi~vel financeira 

mente. 

S~ que cometeu erros primarios de custos educacionais, 

que eu tive, a bem da verdade,de esclarecer ao Secret~rio o 

m~todo de calcular custos escolares". 

125, -.I d r- d t . t·--' /-\ or'ucm o \:Jo\'crna or cr I:J IUO 

do Deputudo Federa I ~,lcl~eu Gu i d i I 

socorro ao elelT. 

SUu origem num offcio 
que pedia ao Governador 
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Em varlos epis~dios narrados pelos diretores, detecta-

se a ma vontade da Secretaria em atender o CICIT. 

Excetuando o diretor do Galotti, existe consenso nos 

demais sobre o papel negativo cumprido pela Secretaria na 

hist~ria do CICIT, a partir de 1975: "O Estado estra~gulou 

o CICIT o quanto pode, at~ o final. Congelou verbas, quando 

o CICIT era muito maIs barato e mais eficiente: basta olhar 

a performance dos alunos do CICIT no vestibular. Eu acuso o 

Estado de Santa Catarina e seu governo de serem respons~veis 

pela morte de uma experiencia educacional tremendamente ino 

vadora, econ~mica e racional, que poderia ter transformado 

a educação de 2 Q grau em Santk Catar i na." H i st~r i camente, o 

d ' d t d . t'" 126 governo evera respon er por u o IS o . 

Sobre o relacionamento CICIT x SEE, h~ uma indagacão , 

ainda não respondida. A SEE nao s~ nao destinou ao CICIT os 
, 

equipamentos necessarlos para real izar o ensino profission~ 

I izante como constava do projeto original, mas co~tou a v~~ 

ba prevista no convenlo que deu origem ao CICIT, alegando 

escassez de recursos de um lado e, de outro, o custo exces

sivamente alto do ensino feito na modal idade integrada(o 

que nao ~ verdade). 

No entanto, tão logo foi desfeito o Centro, foram en -

tregues ao Col~gio Galotti tr~s lab~rat~rios completos(Quf

mica, Ffsica, Enfermagem). 

O Contribuinte Catarinense nao teria o direito de sa -

ber a origem dos recursos comprometidos na aquisição de 

tr~s laborat~rios, sempre negados ao CICIT? 

I')" 
~0DELLA GIUSTINA, Osvaldo. Consultor do CICIT.(Entrevista) 



Cinco Secret~rios de Educaç~o t~m seu nome I igado a 

hist~ria do CICIT. 127 

1/4 

Do primeiro (Carlos Augusto Caminha), que semeara esp~ 

rança: "N~o ~ hora de temores; o CICIT vai dar certo", ao 

Gltimo (M~rio Cesar Moraes), que se propos a jogar a Gltima 

"p~ de cal" em cima do Centro: "Se fosse por mim voces nao 

receberiam mais nada; e no pr~ximo ano vou ~fazer rigorosa 

fiscal izaç~o", vai a uma dist~ncia ent~e o dia e'a noite. 

Tal defasagem marcaria duas ~pocas de caracteristicas 

t~o distintas, ou retrata a presença de personal idades de 

caracteristicas e procedimentos divergentes? 

t forçoso reconhecer a mudança das circunst~ncias e a 

alteraç~o das pessoas. 

Entre estes extremos (Caminha e ~oraes), encaixam-se 

outros tr~s Secret~rios: Espiridi~o A.H. Filho ocupa, inte

rinamente, o cargo durante seis meses. Sucede-o o Professor 

Paulo Biasi, que fica no cargo, dois anos. Dele, todos os 

Diretores do CICIT guardam a lembrança de um homem culto e 

praticante do di~logo. 

Na sua gest~o, o CICIT nao esteve obstado em suas Inl-

ciativas. 

As dificuldades surgem e se amontam com a posse de 

~ A R . /Ih d d·" I "128 Salomao .. Junior, omem pouco amante o la ogo . 

127 /' . ~ 
Secretar lOS de Educacao , 
P I' ,:) f. C a I' los I,. C .~ f;' i to h a 
Prof. Esp i r i d i ~o ;-\. H. F i lho 
Prof. Paulo Biasi 
Prof. Salom~o A.R. JGnior 
Prof. :.:~r i o Cesar r.:oraes 
FO':TE: Secretar i a da Educação 

1~8~EDEIROS, João Ger~nimo de. 

Gestão 
15.3.71/10.72 
11 -')/0''''/-'1 u./_ .) /.) 
0'1 -'/0'/-.)./.) .) /) 

03.75/03/77 
03.77/03.79 

. Diretor do Col~gio Dehon. 
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No capitulo IV, procuro anal isar alguns traços da pos-

tura ideol~gica que tem presidido sua ~est~o. 

A partir desta epoca, altera-se a conjuntura economica, 

politica e educacional. 

A prefer~ncia maciça do eleitorado pelo partido de op~ 

slçao nas elei~~es de 1974; a resist~ncia dos estudantes ao 

pagamento do ensino; a prefer~ncia da grande empresa por 

t~cnicos de formaç~o nao completa, portadores de boa base 

de educaç~o'ge~al, aptos a assimilar treinamento~ especifi

cos no pr~prlo local de trabalho; a resist~ncia dos empres~ 

rios do ensino que nao estavam dispostos a substituir salas 
\ 

de aula de carteiras e quadro negro de giz por laborat~rios 

e oficinas e, maiS, o descontentamento manifestado pelos dl 

retores das Escolas T~cnicas Federais e de Escolas do SENAI, 

que nao se sentiam bem em ver seu trabalho nivelado,por um 

ato legal, a qualquer escola sem nenhuma tradiç~o em ensino 

profissional izante. 

Este quadro, segundo Luiz A.R. da Cunha, configura uma 

real situaç~o de resist~ncia em cadeia ~ profissional izaç~o 

universal e compuls~ria, decretada pela Lei 5692, cuja pro

mulgaç~o expressava a vit~ria de um grupo do ~EC, ai iado a 

correntes do Minist~rio do Planejamento. 129 

Esta situaç~o adversa n~o passava desapercebida do 

Colegiado Diretor. 

"Em 1975, fomos a um Semin~rio na C~mara Federal, para 

di scut i r a prof i ss.i ona I i zaç~o. E, I ~, percebemos que todo 

mundo era contra a profissional izaç~o. S~ as escolas t~cni

cas eram a favor, porque elas estavam fa=endo profissionall 

129 A R d P r Ver a respeito de CUNHA, Lui= . . a. 01 itica Educacio-
na 1 no Bras i I: A prof i ss i ona 1 i =ac~o no tn3; no j.:~d i o. 
R i o, E I dorado, 2. ed., 1977, espec i a I mente o Ap~nd i ce 
A Reforma Reformada. p. 169-197. 
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zaçao h~ d~cadas. Todos os grandes col~gios combatiam a lei 

5692. A reaç~o ~ lei era um fato nacional. 

Ent~o, nos nos conscientizamos que o CICIT nao podia 

continuar. 

N~s constatamos que nenhum Col~gio fazia ensino profi~ 

sional. Alguns tent~ram fazer de conta •.• Mas o que faziam 

de fato, era preparaç~o para o vestibular. 

Se havia um cl ima desfavor~vel em todo o Brasil, e na

tural que, dentro da Secretaria de Educaç~o de Santa Catari 

. . t. . " I 30 na, nao mais eXls Isse apoIo. 

Se todas as circunst~ncias eram desfavor~veis, porque 

o CICIT nao se curvou ao inevi~~vel e n~o pediu concordata 

em seguida? 

o CICIT havia sido investido da mlssao hist~rica de 

abrir caminho para inovar o sistema de ensino; a regi~o era 

singular; o desenvolvimento seria original; a comunidade ti 

nha caracteristicas proprlas; nos t~cnicos estaria parte da 

possibil idade de se acelerar o crescimento economlcOi se o 

pacto entre os Col~gios era para fazer ensino profissionali 

zante, por que recuar? 

"N~s est~vamos convictos de que faziamos algo novo em 

Tubarão, em mat~ria educacional. Est~vamos com tudo em ter

mos de ensino. Form~vamos o t~cnico quimico e a IndGstria 

Carboquimica Catarinense, a Petrobr~s mandavam buscar; t~c

nlco em Enfermagem se formava e se empregava em seguida. 

A FESSC expandia os cursos superiores nas areas em que o 

CICIT operava. N~s d~vamos bom embasamento cientrfico, tan

to ~ que nossos ex-alunos que entraram na Universidade se 

!,30;) . ( SOA"ES, AI !ton Nazareno. Diretor Geral do CICIT. Entre -
vista). 
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deram muito bem. Nosso equipamento era bom, os professores 

eram eficientes e dedicados. 

Por que ~ que haveriamos de abandonar este caminho?Hl31 

o CICIT, no dizer de seu Consultor, Professor Osvaldo 

Del la Giustina, "era um quisto bom H. De fato, esta ~ a im -

press~o de todos os Diretores. 

Salom~o A.R. J~nior deveria saber muito bem tudo isto 

ao fazer, na Comiss~o de Educaç~o da C~mara, oito investi -
~ 132 

das contra os que se aventuravam mudar a educaçao. 

Devia acreditar, tamb~m, que se o CICIT fosse extinto 

durante seu mandato, a culpa maior poderia ser atribufda ~s 

circunst~ncias desfavor~veis. 

Portanto, que lhe restava fazer? Congelou a verba des

tinada a manter a estrutura do CICIT, e o resto correria 

por conta das circunst~ncias ..• 

HO peixe morre pela boca H, diz conhecido ditado. 

Privado das finanças, o CICIT começou a definhar. 

Que Salomão Ribas não era simpatizante de posturas po~ 
, 

co mais criticas, prova-o o fato de ter, pessoalmente, pedi 

do a retificaç~o do texto de um documento elaborado pela 

FESSC, a pedido da SEE, sobre metodologias alternativas de 

ensIno fundamental em Santa Catarina. 

O texto original aproveitava refer~ncia bibl iogr~fica 

de Nelson W. Sodr~; teve de ser substituida por uma frase 

131S0ARES, Ai lton Nazareno. Diretor Geral do CICIT. (Entre
vista). 

132 ~ . 
Co.11- er I r pos i c i onamento da e I i te Catar i nen se ... em fren 
te. 
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A proposta da FESSC, que devia ser tratada em varias 

escolas, foi condenada ~ prateleira. 

118 

2.3.6 - O Sindicato dos Estabelecimentos Particu

lares de Ensino de Santa Catarina- SEEESC 

e o CICIT 

Para o SEEESC, o CICIT representava uma 

esperança. 

A grande maioria dos col~gios particulares experiment~ 

va as defasagens ocorrentes em Tubarão, em termos de recur

sos e cl ientela. 

Todas as escolas, 134 sem exceçao, tinham grande slmp~ 

tia pelo CICIT. Wuitas " - 135 o v I am com estupefaçao. . 

As escolas que tentaram 

que "não se trata de imitar, 

" "' 136 Imita-lo se frustraram~por-

d " 137 mas e gerar . 

133Texto original: "Nenhum modelo pode ser apresentado como 
digno de imitação e elogios, se não atende ~ satisfacão 
das necessidades do povo". N.~. Sodr~ - Brasil: Radi~gra
fia de um f.lodelo. Vozes. 2.ed. p.28. Texto sugerido: "O 
r.:ode I o Bras i I e i ro de organ i zar o Estado e r.10 I dar as i ns-

tituiç~es para, no periodo de uma ger~ção, transformar o 
Brasi I em nação desenvolvida, constitui o modelo brasi
I e i ro de desenvo I v i mento". I P~lD, p. I.:.! .• 
In: j.;Ã:< F I O, Ant~n i o joão et a I i i. i:ode lo T e~r i co para a 

educação do Iº grau em Santa Catarina, Tubar~o, 1975, 
p.7. 

134SEEESC-ORIENTAÇÃO(Revista do SindicGto). Florian~pol is, 
n.43.de=/73. 

135'd 0 LO .,...,,... em, n - U:.J, mu 10 /.J. 

135. . -, 
!Ide reluçao atraso 

:37DELLA GIUST1NA, Osvaldo. Consultor do CICIT(Entrevista). 
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Na revista do Sindicato, foram feitas seis reportagens 

sobre o CICIT, e, talvez, o maior apoio que lhe foi dado,t~ 

nha sido a criaç~o de uma imagem simp~tica junto ~s escolas 

congeneres. 

Quando se tratou de socorrer o CICIT, no entanto, nada 

se fez. 

Todo o apoIo nao passou de um oficio de nº 178 de 

2.5.75,encaminhado ao Governador Konder Reis,no qual o item 

4º pede: "Amparo ~s experi~ncias de Intercomplementariedade 

Escolar no Estado: CICIT, CECIAR e EAAVI". 

Não se sabe se o Governador recebeu o oficio, pOls,nos 

arquIVOS do Sindicato, não existe resposta 

Nada mais se fez. A mistica que se imagirava ter o 

CICIT produzido não se efetivou. 

o Consultor do projeto afirma que "o CICIT morreu vlr-

gem". 

" A omlssao do Sindicato e a apatia da cl ientela a qual 

o CICIT servia com tanto zelo s~ são expl ic~veis na linha 

de Gramsci, quando Se refere ao "Fordismo": diante dos 

sistem~ticos ataques dos advers~rios do Centro, este nao 

contou senao com a resist~ncia de seu corpo administrativo 

que fez da criatividade e talento grupalseu escudo de defe 

sa. 

2.3.7 - O CICIT espelhado nas atas do 

Colegiado Diretor 

Cento e trinta atas contam a hist~ria das 

reunloes do CoicgiaJo. 
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QUADRO Nº 3 

Atas do CICIT 

ANOS Nº DE ATAS 

1973 22 

1974 40 

1975 49 

1976(at~ 1.7.75) 18 

1977 NIHIL 

1978 Uma 

TOTAL 130 

, 
Pelo numero de atas do CICIT, pode-se inferir parte de 

sua verdadeira hist~ria. Se no primeiro ano, h~ ocorr~ncia 

normal de reuni~es (duas por mes, em m~dia), o mesmo nao a

contece nos segundo e terceiro anos, quando se verifica uma 

frequ~ncia de quase uma reunlao por semana, caindo, em se

guida (1976), para menos de duas por m~s. 

A aus~ncia completa de atas durante o ano de 1977 e 

quase comp.eta em 1978 n~o significa que reunioes n~o te -

nham sido feitas. 

O problema ocorreu por insufici~ncia de estrutura huma 

na: "No infcio, o secret~rio participava das reuni~es e la-

vrava as atas. Depois, eu rascunhava as atas e ele passava 

a I impo. Depois, nem isto se fazia. O serviço era muito, e 

as atas foram ficando de lado".138 

Seja como for, o serviço de secretaria do CICIT deixa 

a posteridade esta lacuna. Fica, ainda, a suspeita de que 

138 . Diretor Geral do eICIT. (Entrevista). 
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tal lacuna refletiria a desintegração do Centro e certo aban 

dono, desde que o Colegiado estava convencido de que seria 

inevit~vel sua extinção. 

Nesta fase, os diretores dos Col~gios começavam a vol

tar sua atenção para dentro da pr~pria escola. 

2.3.7.1 - Sintese da tem~tica refletida 

nas atas 

1973 - As atas de 1973 traduzem 

a exist~ncia de um sentimento de euforia, misturado de ex -

pectativa. 

A euforia se revela na constatação de que o CICIT eXls 

te como Centro que se projeta positivamente sobre a região. 

V~rios diretores de escolas v~m conhec~-Io e, inclusive,pa,!:. 

ticipar de reuni~es do Colegiado. 

A expectativa se manifesta em indagaç~es como estas: 

Ser~ que vai dar certo? Ser~ que teremos os recursos? Vence 

remos as dificuldades? 

As aç~es priorit~rias de afirmação do Centro se volta

vam para a inúegração entre diretores dos Col~gios; entre 

os professores; entre os alunos, mediante torneios esporti

vos; gincanas culturais; feira de Ci~ncias; Sai le Jovem;fe~ 

td junina; integração entre os pais, mediante reunioes e 

atendimento individual izado, na secretaria. 

A i d~ i a de força que or i enta o ' processo e que fo i 

o slogan carregado pelos alunos no desfi le de 7 de setembro 

era: "O CICIT forma os t~cnicos de que o Brasil precisa". 

I 97 c!- - A euforia inicial diminui, aumenta a expectati-

va e surge a percepção do esva=iamento de certas metas. 

A id~ia central que perpassa as discuss~cs e decis~es 
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~ que o CICIT existe: nem a enchente o destruiu, mas e pro-

blem~tico. 

A percepç~o do esvaziamento se justificava na abertura 

de escola de 2º grau, no Bairro Industrial doCapivari, que 

brando um 'protocolo firmado entre CICIT e Secretaria, que 

determinava nenhuma escola de 2º grau ser aberta pela Secre 

taria sem a anu~ncia do Colegiado Diretor; com a enchente 

de março de 1974, perdeu-se toda a documentaç~o da Secreta

ria, e perto de trezentos alunos n~o voltaram; a imprensa 

inicia sistem~ticos ataques; a integraç~o interna mostrava

se mais dificil do que era de se esperar. 

As açoes imaginadas foram: tentar silenciar a imprensa 

difamat~ria; maior divulgaç~o do Centro; fechamento dos cu~ 

sos com demanda deficit~ria; reformulaç~o de currfculos;te~ 

tativa de se obter maior apoio da SEE (que ~ concedido, mas 

na forma apenas verbal: "CICIT ~ exemplo para o Brasil".) 

1975 - Amadurece a convicç~o em torno do esvaziamento 

do Centro. A reaç~o foi estruturada na perspectiva qual ita

tiva. O CICIT poderia vencer as dificuldades pela qual idade 

do tcabalho. N~o importa que a cl ientela rejeite o CICIT. 

Basta atender bem ~quela demanda que permanece. 

A "Reforma da Reforma", o congelamento da verba do con 

venlO, aumento de inaiscipl ina nos col~gios, o desinteresse 

da juventude pelos cursos t~cnicos poderiam ter impactos me 

nores se, dentro do Centro, vigorasse a id~ia que prefere a 

qual idade antes da quantidade. 

As aç~es levadas a efeito se apolam na id~ia da rele

v~ncia t~cnica: usar metodicamente os meios; participaç~o 

mais intensa em semin~rios, encontros e congressos sobre 

profissional izaç~o; preparaç~o paralela ao vestibular; val~ 

ri~ac;o Jo corpo docente; valorizaç~o dos ritos de entrada 

(adniss~o) e sarda (formatura); construç~o de espaço fisico 

para a secretaria, como tentativa de se provar ~ opini~o ~~~ 
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bl ica a exist~ncia do Centro; preocupaçao em colocar os e-

gressos no mercado de trabalho. 

1975 - Intensifica-se a reação do Colegiado ao esvazia 

mento. As açoes desenvolvidas no ano anterior na perspecti

va da qual idade do ensino parece terem se projetado positi

vamente junto ~s famil ias. 

Os resultados alcançados no desempenho dos egressos do 

CICIT no vestibular ou na disputa por vagas no mercado de 

trabalho reforçaram a estrat~gia que visava a converter o 

CICIT em um Centro de excel~ncia educacional. ("os piores 

irão estudar nos Col~gios gratuitos da periferia; os melho 

res ficam no CICIT"). 

As aç~es sugeridas sao as seguintes: melhoria na açao 

docente; preparação paralela ao vestibular, com treinamen -

tos de simulação; relacionamento mais intimo com as fami-l 

I ias, atrav~s de envio de cart~es de fel icitaç~es na p~s 

coa, anivers~rio, festa das maes e paiS, etc.; si lenciar a 

imprensa, mediante propina. 

A estrat~gia adotada parece nao ter evitado q~e o Col~ 

giado se convencesse de que estava apostando no "cavalo er-

rado". 

1977 - Não h~ nenhum registro, nos I ivros de atas, so

bre a vida do CICIT. 

1978 - Dia 14.12.1978. L:ltima reuniao - A anterior ha

via acontecido no dia 1.7.75. Lacuna de tempo de dois anos 

e meio. 

Na reunlao do dia 14.12.78, o Colegiado Diretor decide 

nao abrir matrfculas no t!~cleo Co~um, em ato formal de para 

ização das atividades integradas. 

A Secretaria de Educação havia tomado, em separado, es 

ta decisão, em julho de 78, em relação ao Col~gio por ela 

r.lant i do. 
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Instada pelo Colegiado e pela imprensa a formal izar a 

extinção do Centro que teve sua origem de direito por ela 

decretada, a SEE recusa faz~-Io. 

Em decorr~ncia, o CICIT ainda existe de jure, embora 

de fato tenha sido desfeito, como o atesta o of. nº 061/73 

do Colegiado Diretor, encaminhado ao Secret~rio de Educa

ção, notificando a paraI isação das atividades. (Vide anexo 

nº 8). 

Em lac~nico of. de nº 01820 de Iº de março de 1979, a 

SEE faz saber que não mais renovaria o convenlo com o CICIT. 

(Vide anexo nº 9). 

2.4 - Periodização da Hist~ria do CICIT 

Não~ objetivo deste trabalho fazer a hist~ria 

do CICIT. Certo tratamento hist~rico dado tornou-se 

rio pelo enfoque adotado. 

necessa 

No entanto, este item demanda estudo especifico, pelas 

impl icaç~es que guarda com a Conjuntura Brasileira, sob o 

ponto de vista puramente hist~rico. 

A titulo de contribuição para se estudar melhor esta 

questão, sugiro cinco periodos ou fases demarcat~rias da 

curta vida do CICIT. 

Adotei como crit~rio de distinção das fases entre SI o 

tipo de preocupação predominante existente no grupo que di

rigia o Centroi as aç~es levadas a efeito, para se supera -

rem as dificuldades e os reais resultados conseguidos. 

:~aturalmente, o CICIT tendo vivido verdadeira epop~ia, 

as dificuldades que enfrentava não decorriam de adversida -

des naturais, mas de forças que a ele se opunhanl intencio -

nal~ente. Neste caso, atacar ou defender depende sempre de 

uma correlacão de forcas. o , 



Primeira Fase (1969-1971) - Concepç~o do CICIT 

I ., -.:..) 

Esta fase se caracteriza pela iniciativa espont~nea dos 

diretores em se encontrarem, para discutir problemas comun~ 

e pela decis~o de se adotar um curriculo b~sico. O primeiro 

esboço da id~ia do Centro nasceu num curso real izado na 

SUDESUL, Porto Alegre, em 1969, pelo Professor Osvaldo Del la 

Giustina, que veio a ser o Consultor do CICIT. 

Segunda Fase (1972) - Expectativa 

Nesta fase, consegue-se formal izar a id~ia e negociar 

sua v i ab i I i dade junto ao Governo do Estado. O CE~;AFOR e o 

DE~-~EC s~o chamados a colaborar. A FESSC participa na qua

I idade de parte interessada e como suporte t~cnico (estudo~ 

consultoria e formaç~o de recursos humanos para o CICIT). 

Terceira Fase (1973-1974) - Euforia 

Implantaç~o e funcionamento do Centro. Divulgaç~o da 

id~ia em todo o Brasil e, tamb~m, no exterior. O CICIT e 

visto como alternativa estrutural para se superar em defas~ 

gens cronlcas no campo do aproveitamento dos meios. t pos

si ve I i novar o sistema. 

Quarta Fase (1975-1976) - Esvaziamento 

Reaç~o maciça das correntes contr~rias. O CICIT começ~ 

va a promover novas pessoas. Poderia desestabi I i=ar esque -

mas de mando e poder. Reaç~o nac i ona I ~ prof i ss i ona I i =aç.io 

universal e compuls~ria. Alterac~o na estrat~gia governamen , -
tal, ditada pela reaç~o da populaç;o, ao se manifestar nas 

cleiç~es de 74. O governo mant~m o discurso de apoio ~ pro

f i ss i ona I i zaç~o. ~:a prát i ca, se des interessa, PC) i s n.:1o gene 

ral iza 3 impl~ntaç~o da Lei. 
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Quinta Fase (1977-1978) - Fechamento 

Descaracterizaç~o do Centro, provocada por problemas 

internos e pela sistem~tica oposiç~o da Secretaria de Educa 

çao. 

t inevit~vel a simpl ificaç~o da real idade, quando VIS

ta sob um esquema. Como ~ apenas uma sugest~o, certamente 

estudos mais aprofundados indicariam outras alternativas. 

2.5 - Situaç~o dos Col~gios depois do CICIT I39 

Com o fechamento do CICIT, os col~gios foram CUI 

dar de seus exclusivos interesses. 

Cada um tentou atrair o maxlmo de alunos, visando a 

lotar as classes, para n~o se defasar financeiramente. 

Nesta corrida, surgiram alguns problemas de relaciona

mento, ditados pelas leis da I ivre competiç~o. 

Casos houve de seduç~o de professores de um col~gio p~ 

ra outro, no decurso do semestre letivo, acarretando probl~ 

mas administrativos e pedag~gicos. 

No tempo do CICIT, as Unidades haviam especial izado o 

corpo docente. Seu fechamento provocou a desintegraç~o das 

eqUipes e a corrida dos professores, para garantirem nGmero 

minimo de aulas. Desaparece o professor especial ista; res -

surge o "professor-t~xi". 

Cessaram as reuniões entre diretores, pr~tica desgast~ 

da nos Gltimos anos do CICIT. 

139As informações deste t~pico forGm prestadas por: Col~gio 
Dehon; Diretor Augustino A. Frusson; Col~gio Ga!otti, Di 
retor interino Ot~vio Zanel la; Col~9io S~o Jos~, Direto: 
ra Tere~inha ;;i lanez; Escola T~cnica do Com~rcio, Dire -
tor f.;aur·i c i o Pacheco. 



A força das circunst~ncias imp~e encontros, para 
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se 

evitar que a I ivre iniciativa provoque alguma crise de cre

dibil idade na cl ientela. 

Surge, em consequ~ncia, a cartel ização do ensIno: as 

taxas e valores são unificados, embora se conceda gratuida

de, arbitrada em cada Col~gio, como forma de negociação de 
" ,..,. . . 

matrIculas. Os tres coleglos partIculares adotam a mesma 

postura frente a SEE: suspeita e dGvida. 

Voltou a antiga pr~tica de obtenção e concessao de boi 

sas parlamentares, bolsas do governo estadual e bolsas do 

governo federal. 

Com este esquema, muitos alunos carentes ficam a desco 

berto, enquanto outros, bem assistidos, financeiramente, r~ 

cebem bolsas. Houve casos em que pais de alunos procuraram 

o Diretor do Col~gio Dehon, mantido pela FESSC, para recu -

sar bo I sas de par lamentares, por se cons i dera rem 'não neces

sitados. 

Os tr~s col~gios particulares sao procurados por mUI -

tas famil ias carentes, pedindo certo abatimento na anuidad~ 

pois preferem pagar o ensino e ter a certeza de que ser~ ml 

nistrado com seriedade, a entregar seus filhos ao Col~gio 

P~bllco. 

À exceçao do Col~gio Dehon, os demais afirmam que o ni 

vel de ensino piorou muito. O Col~gio Dehon se beneficia da 

equipe de professores dos cursos superiores, muitos dos 

quaIs sao titulados a nivel de mestrado. Os reflexos e bene 

frcios se fa=em sentir no 2º grau. 

Dos tr~s col~9ios, o Galotti se recente mais da queda 

do ensino. L~, segundo informou o Vice-Diretor, Ot~vio Za-

nellCl, " . reine) e) . . " Improvlsaçao 

Em todos eles, melhorou e) discipl ina, em função de ha

v c r' til a i o i~ C o n t r o I e p o r p a r t e d e c a d a c o I ~ g j o . 
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2.5.1 - Col~gio Galotti 

Quando a Secretaria de Educação, em agos-

to de 78, determinou que o Galotti se desvinculasse . do' 

CICIT, estava atendendo, tardiamente, ~ reivindicação do Ve 

reador Chico Silva, que havia promovido o abaixo-assinado 

em 1973, pedindo seu desl igamento; aos vereadores que vota

ram moçoes e expedientes ao Governador, pedindo seu retorno 

ao dominio do Estado; ~ imprensa (R~dio Tabajara e Jornal 

Tribuna Sul ina), que se empenhou, para que o CICIT fosse 

desfeito. O motivo aparente era a cobrança do ensino:Os po

bres não podem estudar no CICIT, diziam os que se opunham a 

ele. 

Todos se diziam tutores da mocidade pobre de Tubarão. 

I J.O 
Interessante que dezenas' de "jovens pobres" nao 

queriam mais estudar no Galotti. Nenhum deles queria ser I

dentificado como pobre. 

O CICIT conseguia dissimular esta real idade. No CICIT r 

todos vestiam o mesmo uniforme. 

Agora, os "pobres" serão identificados pelo uniforme 

do Col~gio P~bl ico. 

A primeira reaçao coletiva, certamente inconsciente,o

correu no desfile de 7 de setembro (1978). Os alunos do Co

I~gio Galotti marcharam de cabeça baixa e humilhados. Ao In 
141 

ves de marchar, arrastavam os peso 

i:o ano segu i nte, os mesmos a I unos vo I taram ao desf i I e 

vestidos de gala, marchando imponentes ao rufar de tambores 

I L1.O 
. Os diretores nao souberam precisar a quantidade, pOIS 

não se fe= o cadastro. Todos afirmaram tratar-se de "de
zenas de casos". 

I ,1.1 ~ . ~ 
. i!ao presenc i e I este fato. In umeras pessoa s conf i rrnara:n a 

ocorrencla. 
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e ao som da banda marcial, adquirida com recursos provindos 

da Associaç~o de Pais e Professores. 

N~o existe mais gratuidade. Todos pagam uma taxa que 

vai de 10% a 80~ do custo. Uns 10% poderiam pag~-Ia inte -

gralmente. 30% dos alunos da 3ª s~rie frequentam o cursi-

nho pr~-vestibular, onde pagam seis vezes mais caro em re

laç~o ~s taxas do col~gio. 

o dinheiro arrecadado supre o col~gio em material de 

consumo e manutenç~o frsica. O custo com pessoal ~ encargo 

do Estado. 

A direç~o nunca participou de qualquer evento destina 

do a estudar ou debater os problemas da educaç~o. 

Abriu o Curso T~cnico em Patologia Clinica com duzen

tos e dez formandos (ano 1980). Nenhum estudo foi feito p~ 

ra se saber seu possivel destino ap~s formados. 

Foram instalados os laborat~rios de Fisica, Quimica e 

de Enfermagem, com recursos da Secretaria de Educaç~o. 

Justificando a necessidade de maior proteç~o contra 

tr~nsito, foi construido um muro de 3,5 metros de altura, 

ficando dificil ao transeunte desinformado saber se se tra 

ta de escola ou de manicomio ... '42 

Alunos inconformados com isto tomaram a iniciativa de 

pichar o muro v~rias ve=es, com o seguinte di=er:PRESfDIO 

GALOTTI. Na guarita do guarda da entrada, escreveram:CAR -

CEREIRO. 

Atrav~s do magist~rio de 3º grau, faço contatos cons

tantes com ex-alunos e com professores que atuam no Galotti. 

1~2 n~ 1,0) m de muro compacto; I, 15m de tela grossa; O,3m de 
arame farpadc = 3,50 metros de altura. (Vide foto anexo 
nº 10). 
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Informalmente, tomo conhecimento do que se passa atr~s 

daquela muralha denunciada pela r~dio Tub~ como "simbolo 

da anti-educaç~o."A impress~o que tenho ~ de que o CoI~gio 

Galotti est~ completamente descaracterizado. 

Todos os choques pol fticos se refJetem em seu i nte .... 

rior, e a direç~o, ela mesma, se faz cGmpl ice dos interes

ses de pol ftica partid~ria. Os professores s~o condiciona

dos a se fil iarem ao partido de sustentaç~o do governo(PDS~ 

Pratica-se ao largo o autoritarismo sobre o corpo do

centee discente.Os reflexos desta pr~tica s~o sentidos na 

Faculdade, áo se ministrar aula a pessoas provenientes da 

quele col~gio. 

Recentemente, o col~gio foi equipado com sistema de 

interfone. À "comunidade" foi dito que seria para facil I -

tar o processo de informaç~o entre a direç~o e os alunos 

e professores em sala de aula. No entanto, foi-nos informa 

do que se costuma ouvir as aulas dos professores mais cri

ticos. 

2.5.2 - Col~gio Dehon 

[.:ant i do pe I a FESSC, que sempre nutr i u a 

convlcçao de que ~ possfvel mudar a sociedade pela educa 

ç~o, o Col~gio Oehon n~o abandonou a perspectiva do ensino 

profissional izante. 

Oisp~e, para tanto, das facil idades da infra-estrutu

ra do Centro Tecnol~9ico, construido com recursos do FAS e 

destinado a ser suporte para o ensino em todos os 
-: . 

nlvelS, 

al~m de prestar-se ~ pesquisa e testes de plantas-pi loto 

de novos empreendimentos industriais. 

Tem quatro oficinas equipadas para o treinamento pro

fissional: Eletricidade, Torno, í.;cc;nica e Solda. 
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Continua oferecendo o Curso T~cnico em Qufmica. Pre -

tende i n i c i ar em 1981 r O T~cn i co em r.lec~n i ca e hab i I itaç~o 

b~sica em Eletricidade. 

Fato interessante no Dehon foi a reivindicac~o de 
~ 

um 
, 

grupo de auxil iares quimicos engajados no mercado de trab~ 

lho para que se abrisse uma turma especial no T~cnico em 

Qufmica. 

Esta demanda espont~nea pode ser considerada indicador 

de aferiç~o da qual idade do ensino do Dehon. 

2.5.3 - Col~gio S~o Jos~ 

Com a dissolução do CICIT, foi obrigado 

a adquirir tr~s laborat~rios: Fisica, Quimica e Biologia. 

~ant~m o curso de Enfermagem e Histologia. Tem a facil ida

de de estar pr~ximo e entrosado ao Gnico hospital'de Tuba-

rao. 

A direção e de oplnlao que os alunos estudem menos 

que no tempo do CICIT; são menos informados, t~m menos cons 

ci~ncia estudantil e menos espirito comunit~rio, embora se 

jam mais discipl inados. 

o Col~gio nunca mais participou de qualquer encontro 

estudantil. A marcha de 7 de setembro foi suspensa. A Sem~ 

na da P~tria ~ comemorada com palestras, debates, encena -

çoes, dentro do col~9io. Tal medida ainda n~o foi assimila 

da pelos que costumam subir ao palanque no dia 7 de setem

bro para assistir ao desfi le. 

A partir de 1980, o Col~9io começou a orientar-se pe-

lu concepç~o ele 
"....... • 11 • Educaçao na JustIça , movl~ento qUe tem 

na Confcder~lc~o Intcramt:ricunu de Educaç';o C',..1t(;IICu, seu 
. . ·t . 1 1,-!,3 suporte i nst I uc 1011<.1 • 

1·:- .. 3 I • r·· . C _ - , 
,,(;j~ a respe I to-C I cC-i.,etodo I og I Ll pc1rd Ur.1Ll LduCiJCClO en I a 
Justicia.XI I 1 Congresso Intera~erirClno de Educaci~n/Sa~ 
to f)ümingo, Jul io 1979. 
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Os reflexos desta reorientaç~o se fazem sentir pelo 

nGmero de pa 1 estl"as m i n i stradas a professores e a I unos so

bre temas sociais e politicos. 

As reaç~es são capatadas nas aulas da Faculdade,quan

do se observa nos professores e ex-alunos do são JOS~, pe~ 

cepçao mais aguda dos problemas da atual situação brasilei 

ra. 

2.5.4 - Escola T~cnica do Com~rcio 

Seu diretor, professor i.iauricio Pacheco, 

tem afirmado varias vezes que deve ao CICIT o progreso ai 

cançado pela Escola T~cnica. 

Antes do CICIT, era uma escola pequena, sem recursos 

e sem patrim~nio. 

Atualmente, ~ uma escola em acelerado crescimento, im

plantada no centro da cidade, com um patrim~nio inestim~ -

vel. Disp~e de oito salas, e mais oito est~o em construcão. , 

Adquiriu laborat~rios de: Fisica, Quimica e Siologia. 

Pretende fazer uma escola em condiç~es de atender satisfa

toriamente ~ juventude tubaronense. 

O diretor se confessa um entusiasta da educação. 

Continua inconformado com a dissolução do CICIT e 

acha que Tubar~o perdeu muito com seu fechamento. Para el~ 

o nivel de ensino caiu, e ser~ muito difici I chegar-se on 

de o CICIT estava. 

Afirma que a juventude de Tubar~o nao te,:: !;'ClIS a \'1 -

braç~o do tempo do CICIT. \aquele tempo, os estudantes se 

encontravam e participavam. É uma I~stima que Lenha ocorri 

do o Fechamento do CICIT. 
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O PESO DO CARÁTER CONSERVADOR E RETRÓGRADO DAS ELITES 

DOWINANTES NO BRASIL: U~A REFERtNCIA HISTÓRICA PARA A 

ANÁLISE DO FRACASSO DO CICIT 

3.1 - Introdução 

Evidentemente, nao podemos, do ponto de vista 

te~rico e metodol~gico, buscar, na postura conservadora 

das el ites brasi leiras, desde o Brasil nascente at~ hoje,o 

fator determinante do atraso cultural, socio-econor.lico e 

pol itico do Pais. InGmeras an~1 ises nos dão conta de que 
- A U.L1. ~ 

a situaçao de atraso, dependencia " e a manutençao das 

grandes massas ~ margem do desenvolvimento, do aces:o ao 

produto social do trabalho, ~ educação e ~ cultura, encon

tram expl icação nas conjunturas do desenvolvimento capita

I ista internacional. 

No periodo relativo ~s Gltimas quatro d~caJas; espec~ 

almente, evidencia-se que, ao lado das correntes que bus -

cam v i ab i I i zar um desenvo I v i mento aut~nomo I cor~ grande ;;n

fase na crlaçao de uma consci~ncia nacional ~ut;noma/onde 

IJá A AD E' I A D dA n' "Ver J GU t,18 I Hei io et a í í. _~_en cncia rol itico-E-
con~m i ca da Am~r i ca Lo.1t i na. S. Pou lo. COt't '2= ~: ,.0 -

raes, 1975. 



a cultura e educação deveriam ter peso significativo, exis 

tiram mais incisivamente, correntes que se interessam por 

um cap i ta I i smo dependente do Cap i ta I I nternac i ona I, por 

ele propugnando. 

Nos Gltimos dezessete anos, com o golpe de 1954, Ins

taura-se, de modo claro e crescente, a concepção de um ca

pitalismo dependente. O quadro da Internacional ização da 

Economia Nacional ~ patente. Neste sentido, teoricamente, 

não podemos falar, a rigor, que estamos num pais dependen

te genericamente. O que temos, em verdade, nas perspecti -

vas das an~1 ises atuais, feitas por Paul Singer e Flores -

tam Fernandes, especialmente, ~ uma Internacional ização do 

~ercado, onde grupos econ~micos nacionais, ai iados ao CaPl 

ta I I nternac i ona I - que não tem p.itr i a e se i nstaura onde 

acumula mais - t~m enormes lucros com a internacional iza -

çao da economia. 

134 

Trata-se maiS, na perspectiva desses autores, de um i~ 

perial ismo do capital, que marginal iza aqui, como em qual

quer parte do mundo onde a sociedade de capital ~ predomi

nante. Apenas, hist~ricamente evidenciam-se naç~es onde 

uma grande maioria das populaç~es - a partir da exploração 

feita no perfodo colonial ista - puderam se integrar em 

." . ti' t . I I ~·5 maior numero ao capl a In ernaclona • 

An~1 ises da relação entre o quadro hist~rico de depe~ 

d~ncia ou interdepend~ncia econ~mico-social e pol itica do 

Grasi I no quadro do imperial ismo capital ista e a situação 

da cducaç;o nacional são muitas e, por ve=es, superpostas. 

I L1.5 0 ,_ 1 Ii E l.o,A, F . d ri· '"' (I·) .'~ ') d ranclsco e. c. egla para Ur.la j,e 1,9Iao._.e ., 
Rio de Janeiro, 1978. LAi:i·:I, Ot~vio - Estado e PILllw
,í dmento Econ~r.l i co no Gra si I. R j o, C i \' i 1 i =aç;o Sras i
leira, 1971. SI~!GER, Pau! I . .o "j.;j lagl'c 81'asi leiro": 
Causas e Consegu~r.c i as. CESRAP, S, Pau I o, 197:2. 
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Acreditamos que pouco iriamos acrescentar. 146 

Partindo da aceitaç~o da I inha dessas an~1 Ises, gost~ 
~ . 

riamos, aquI, de explorar um aspecto bastante particular, 

apontado na I iteratura hist~rica, relativo ao papel das 

el ites conservadoras na manutenç~o do atraso e/ou na luta 

contra quaisquer tentativa de mudança no campo educacional. 

Esse interesse ai icerça-se no fato de que a experlen

cla que estamos anal isando teve seu fracasso, em nosso en-

tender, em grande parte, pelo fato de que os ideal izadores 

do projeto subestimaram o poder polftico das el ites conser 

vadoras da reglao, e, de outro, como veremos adiante, na 

postura iluminista desses mesmos ideal izadores que Ignora

ram a base, ou seja, as populaç~es envolvidas. 

Teoricamente, apoiamo-nos na an~1 ise feita por Grans

CI, do Fenomeno do Americanismo e Fordismo, onde nos mos 

tra que estas inovaç~es - propostas por uma el ite indus 

trial - encontram barreiras no interior das pr~prias el i -

teso Diz Gransci: 

"Estes problemas surgem em virtude das diversas for -

mas de resistência que o processo de desenvolvimento encon 

tra na sua marca, resistências provocadas por dificuldades 

inerentes ~ societas rerum e ~ societas hominum. 

Um movimento progressista iniciado por umd determina

da força social n~o deixa de ter consequências fundamen -

tais: as forças subalternas que deveriam ser "manipuladas" 

e racional izadas de acordo com os novos objetivos, resis -

145 -Ver, a esse rcspe i to: 8ERGER, :.:anfredo. Educacao e De -
pcnd~ncia. Porto Alegre, DIFEL, 1976; GARCIA, Pedro 
;-;. Educaç~o: í.;odcPtl i ::ac~o ou Depend~nc i (,1 • R i o de Ja
l) e li' o , F r u n c i s c o A I v e s , I 977; r: li:: E S f C I a r i c e . E s c o -
12 & Dependência: o ensino secund~rio e a manuten -

., d d ",. d J' . \CHI,,,F !9°:l t cao a OP elil. 1\10 e <lnClrO.r\ ,:,.,L, ol,en re ou-
tt'Qs. 
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tem inevitavelmente. Mas tamb~m resistem alguns setores 

das forças dominantes ou pelo menos ai iados das forças do-
. " 147 mlnantes . 

No caso de que nos ocupamos, veremos que - mesmo em 

se tratando de uma proposta de car~ter modernizante, apre

sentada como modelo pioneiro de concretização de uma pro -

posta do poder nacional vigente - encontra, nas velhas 01 i 

garquias locais, resist~ncia tal,que a experi~ncia~, num 

curto periodo proscrita. Situar historicamente, num quadro 

de refer~ncia mais amplo, esta resist~ncia, parece-nos re

levante. 148 

3.2 - A Admissão do Fracasso 

"Questão de hon~a nacional !",assim ficou dimen

sionada pelo Ministro da Educação, Rubem C. Ludwig, a his

t~rica I iquidação do analfabetismo, que faz do Brasi I uma 

das maiores manchas de obscurantismo do planeta. 

o reconhecimento do fracasso da ação do Estado Brasi

leiro no campo da Educação de base foi feito no ano do IOQ 

anivers~rio da Lei 5692, que havia instituido o ensino o -

brigat~rio para todos os brasileil'os. 

Em face disto, torna-se oportuno perguntar: Por que o 

Brasi I tem sido incapaz de resolver um problema j~ solucio 

nado na maioria das naç~es? 

Ao n i ve I das i ntenç~es, a educação fo i i nc I u i da no 

11~ 

-./ GRA ':sc I, Ant;n i o ,í.laqu i ave I, d Po I i ti ca e o Esta do r.loder-
no. i~ío, C. Brasileira, 1978, p. 376. 

! _1. ,-
·!"t·dt~l-se, como apontamos no inicio, de um recorte de ca 
~~ter metodol~gico, que sup~e colocar-se esse aspectc 
pClI'C i a I no cOl1j unto das l.1n~ I i ses ma i s g loba i s. 
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I I I PND como meta priorit~ria do Governo Federal. Em Santa 

Catarina, o Plano de Governo a define como "prioridade das 
. . d d ,,149 prlorl a es . 

No entanto, na pr~tica, o Governo Brasileiro continua 

dedicando atenção secund~ria ao setor. ° Brasil ~ o pais 

latino-americano que dedica a menor percentagem de seu PIB 

à educação (4,8% do PIB).15
0 

E, em Santa Catarina, o ano de 1980 apresenta o menor 

indice de escolarização da d~cada. 

Enquanto, em 1970, o indice de escolarização (popula-

çao de sete a quatorze anos) era de 94,0, em 1980, 

para 74,4.
151 

caiu 

A discrepância entre o que se diz sobre 2 educação bra 

si leira e o que se faz ~ hist~rica no Brasil. 8asta recor

dar,a titulo de chamada geral, que durante cento e clnque~ 

ta anos (desde a expulsão dos jesuitas at~ a Rep~bl ica) i

nexistiu rede de escolas de alfabetização. 

A maior obra educacional de D. Pedro I I foi o Col~gio 

que I eva seu nome e o I nst i tuto de i-:udos e Surdos do R i o 

d J 
. 152 

e anelro. 

149Governo do Estado de Santa Catarina. Plano de Acão. 
(1979-1983), p.9. 

150Confer~ncia Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB -Educação 
e Fratern idade. Bras i I i a, 1981 (r.: i meografado) . 

15IAr,0f")1'~ '1 . d D D' d S"'LILI"""'A'-" r" . 1-,1\ I·" '·,arla as ores aros e., e l.1 Lhl-j .... " -ilrlar:1. 
Aspectos da Educacão Brasi leira e Catarinense.(Te~to 
~:imeografado.Apresentado no Semin;rio Catarinense de 
Formação de Recursos Humanos para a Educação.Floria
n~pol is, ago. 1981). 

15~ /-
.. L I :.:A 1 Laur'o de O I i V2 i ra. Estor i as du Educuçao no Sras i I : 

d <2 P o m b a 1 a P as s a t' i n h o. G r a s i ! i d , E d. S I~ a s i I I a , I 9; -:- , 
p. 208 
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Ainda, segundo L.O. Lima, trinta e oito projetos de u 

niversidades foram abortados no Parlamento, s~ no periodo 

d J ' B . f'· R· B b 153 e ose onl aClo a UI ar osa. 

o Bras i I 
, 

erigiu a primeira universidade so quatrocen-

tos e vinte e dois anos ap~s o descobrimento, isto para 

conferir titulo onorifico ao rei Alberto da B~lgica, en-

quanto Porto Rico pode contar com a universidade algumas 

d~cadas ap~s o desembarque do colonizador. 

Nos Planos de Governo, a educação sempre foi tratada 

como assunto secund~rio. 

Os problemas educacionais sao equacionados como meros 

b • d . t ". I 54 su proautos o SIS ema economlco. 

( , 
O absentelsmo governamental nos negocios educacionais 

dificilmente pode ser atribuido ~ falta de recursos. Basta 

recordar que o Brasil est~ incluido dentre os dez maiores 

PIB do mundo. 

No Programa Nuclear, foram comprometidos 30 bilh~es 

de d~lares, embora continue pol~mica a afirmação de sua ne 

cessidade econ~mica. 

Do ponto de vista pol itico, tamb~m nao se pode pensar 

em falta de condiç~es institucionais. 

Desde 1964, no Plano Federal, não se observa solucão 
~ 

de continuidade na alocação e distribuição de recursos. É 

de se pensar que quase duas d~cadas configurariam tempo su 

ficiente para se efetivar uma intervenção educacional que 

tivesse impacto substancial na el iminação do analfanetismo. 

153 d ')08 I, er;l, p. ~ ( . 

I 5é1· , " 'A n I CI/ L'· E t t" d P I . t ~ . I :~l'.,,, I', UCIO. S ra eglôs o ane,Jamen o ~ocla 110 

Brasi t. são Paulo, Cadernos CERRAP, nº 2, 197~,P.7. 
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A procrastinaç~o da soluç~o dos problemas da' educaç~o 

popular, desde o nosso ponto de vista, parecer radicar-se 

em grande parte, na volunt~ria determinaç~o da el ite gove~ 

nante em impedir que o povo se eduq~e. 

Este posicionamento da classe dominante brasileira p~ 

rece ser parte da herança hist~rica deixada pelo coloniz~ 

dor ib~rico, que desejava, 

inv~s de fundar um povo ou 

apenas, explorar a col~nia, 
, . 155 

nova patrla. 

3.3 - Uma Comparaç~o como Tentativa de Estabelecer 

um Ponto de Vista 

ao 

N~o ~ objetivo deste trabalho discutir areia -

çao entre educaç~o e desenvolvimento social, nem examinar 

as razoes que induzem uma sociedade a dedicar atenç~o ~ e

ducaç~o, e, outra, nao. 

,. . 
Interessa-nos, neste tOpICO, mostrar, embora de modo 

simpl ificado, a exist~ncia de uma herança obscurantista no 

campo educacional, brasi leiro, cujo peso continua incidin

do na politica educacional dos dias de hoje. 

No esforço de se revelar esta avers~o da el ite domi -

nante brasileira ~ educaç~o do povo, fixa-se um paralelo 

entre o seu e o posicionamento assumido pela el ite dominan 

te dos Estados Unidos da Am~rica do Norte. 

A comparaçao tem final idade puramente did~tica: cha -

-mar a atençao para dois posicionamentos diferentes em rela 

çao ~ distribuiç~o do fator educaç~o. Ao longo do tempo, a 

poslçao mais I iberal dos americanos do norte pernitiu que 

155., f"'- R D T' d I:' '1 ') d ~I-,'IO d,o. .1~lnE>I·ro. "IDtl\O, are)'. eorlCl o [TaSI . _.e., __ ~ _ 
Civillzaçao Brasileira, 1975, p.15. 
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a sociedade como um todo se beneficiasse com os resultados 

de um sistema educacional em condiç~es de garantir ensino 

a toda a população, enquanto que, no Brasil, a educação 

nunca constituiu preocupação governamental e, em consequ~~ 

Cla, o sistema educacional continua privil~gio de minorias. 

Sendo que a questão em dimensão hist~rica, parte-se 

da identificação das intenç~es que teriam motivado o colo

nizador a migrar para a Am~ricao 

"Ao embarcarem, trazendo consigo todos os homens,mu -

Iheres e filhos, deram as costas ~ Europa, para fundar des 

te lado do Atl~ntico uma nova P~tria o •• nao pensavam no 
" 156 regresso • 

Enquanto ISSO, "o Brasil nao nasceu como etnia e se 

estruturou como nação em consequ~ncia da soma dos designios 

de seus criadores. 

Surgiu, ao contr~rio, como uma esp~cle de sub-produto 

indesejado e surpreendente de um empreendimento colonial, 

cujo prop~s ito era produz i r açGcar, ouro ou caf~ e, gerar 

I t " ." I 57 ucros expor avels . 

Esta dupl icidade de prop~sito, segundo Anisio Teixei

ra, estigmatizou todas as instituiç~es brasileiras. 

"Proclamavam os europeus aqui chegarem para expandir 

nestas plagas o cristianismo mas, na real idade, movia-os o 
, - " I 58 proposito de exploraçao e fortuna. 

I 55"00"" V' G d' t P" I .. d P A I j.;0, lanna. an elran es e lonelros ...... e .. ' egre, 
1979, p. 88. 

15/RlbEIRO, Darcy. Teorjél do Brasil. 2.ed, 1975, p.19. 

158TEIXEIRA, Anfsio. Dupl icidade da Aventura Coloni=adora 
na A.L. e sua repercuss~o nélS instituiç~es escola
res. In: r.1EC - tdücac~o no 6rélS i I. Textos Se I ec i ona-. 
dos, 1976, p. 263. 
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O Brasil foi condenado a ter "dupla personal idade: a 

oficial e a real". 159 

Anisio Teixeira quem afirma que a "classe dominante, 

pequena e homog~nea, dotada de viva consci~ncia dos pa-

drões europeus e extremamente vigilante quanto ~ sua 
.. 

pro -

t - "160 "d d prla perpe uaçao ,CUI ou e manter o .povo no mais com 

pleto obscurantismo, tendo, com isto, facil itada a tarefa 

do controle social. 

o dual ismo existente na aventura colonizadora.dos po~ 
~ 

tugueses, ao mesmo tempo que reflete a estrutura da socie-

dade renascentista, no Brasil, serviu de eficiente estrat~ 

gia d~ .. assentamento das bases da sociedade colonial, dila

cerada, no entender de A. Teixeira, em "el ite", de um la -

d d "· "t't " " "d t o, Imlnuta e arls ocra Icai povo, e ou ro, numeroso, 
161·" , 

analfabeto e mudo ,convertido em combustlvel humano,gas 

t f d f " D R "b' I 62 o nas minas e azen as, como a Irma arcy I elro . 

A essencla deste quadro parece nao se ter alterado. 

"Quatro s~culos e meio ap~s a descoberta essa obscura 

e desabusada colonização oferece-nos um quadro dividido: 
.. 

parte do hemisferio norte definitivamente conquistada e o~ 

ganicamente integrada em duas nações ( ..• ) a I iderarem ne~ 

ta parte do planeta a revolução democr~tica e cientifica, 

e, abaixo do Rio Grande, a Am~rica Latina a bracejar por 

" " 163 se encontrar a SI mesma. 

/ 59 T r I 'I r: I "A 
L 1-, L... 1\. I Anisio. Opa cit, p, 226. 

/ '<C' 
Anisio. ,~ ~ -.- r: I 'I r: I r) A Opa cito p. 270. I L 1\ L 1\ , 

6:) I 
I der.1, °6-p. """ I· 

I 6:2 .) I "c I DO D "t 6" .. ,lL 1\, cJrcy. Opa CI ,p. J. 

I ()3-- 'Ir ~. -IEI/\eIRA, AniSIO. Educacao no Brasi /. CicJ Ed. ~~acional. 

;.:r::c. /976m p. :265. 
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Agora, em bases mais cruelS. Ontem, faminto de m;o-de-obra, 

desgastou 5 milh~es de indios no cativeiro. Insaci~vel, im

portou mais 6 milh~es de negros africanos para queimar na 

escravidão. Hoje •.• 60 milh~es de brasileiros marginal I=a 

dos s~ aspiram a um emprego est~vel de sal~rio minimo, e 

nem . I " I 67 Isto a cançam . 

Se estava fora de cogitação fundar nova naçao e estru 

turar novo povo, não podia o colonizador preocupar-se com 

a educação deste povo, nem respeit~-Io como tal. Assim e, 

que "at~ o ano 1808, ocasião em que chegou ~ Col~nia a fa

mil ia real portuguesa ( •.• ) era proibido, no Brasil, esco

las, jornais, circulação de I ivros, ~ssociaç~es, discussão 

de id~ias, bibl iotecas, f~bricas, agremiaçoes pol iticas e 

qualquer outra forma de movimento cultural ou produção lI

vre de bens, sendo as opini~es controladas pela moribunda 

mas eficiente Inquisição Peninsular que veio atuar tamb~m 

B . I" I 68 no ras I • 

At~ 1759, a "rede" de ensino era mantida pelos jesui

tas. Talvez nunca tenham matriculado mais de tr~s mil alu-
169 

nos. 

Dado o car~ter e fim da missao Inaciana, nao se pode 

pensar em escolas para o povo, na acepção atual de ensino. 

"O seu f i m estava no no\' i c i ado e prose I i t i smo. .. ex~f ~ 
• 

ciona1mente abriram-se a rapa=es talentosos, embora po-

bres e sem nome. :.:a i s tarde, abr i ram-se tamb~m pura bran -

cos nativos ... Quanto a mamelucos e mulatos jamuis tive -

167 80F (, LeonLlrdo. O Caminhat~ da Igreja com os 0Drimidos. 
;;io, CODECRI, 

It: Q 

uo Ll ::A, LLlW'O de OI 

1950, p.S'. 

.velr<:l. r- '. cstorl':'lS d<:l p. 19. 
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Esta continuidade no ethos ideol~gico da el ite e admi 

t . d . ' t d' I 64 I a por Inumeros es u 10SOS. 

D' . F 't 165 f' " I' b '1 eClo rei as a Irma que a e Ite rasl eira se fez 

merecedora de uma I~urea de compet~ncia pol ftica que, pas-

sado s~culo e meio, continua a brilhar". 166 

Este ponto de vista poder~ ser rejeitado por algu~m 

que reivindicasse maior "neutral idade" do observador. 

No entanto, o reconhecimento desta continuidade ~ fei 

to pelo atual r!inistro da Justiça, auto-intitulado de con-
( 

servador que detecta neste contlnuum, no modo de ser da e-

I ite, um valor inerente ~ cultura brasileira. 

. ... 
Em entrevista a TV Bandeirantes, no Programa Canal Li 

vre, do dia 29 de setembro de 1980, considerou-se herdeiro 

desta tradição e elogiou a intel ig~ncia da el ite em trans

gredir qualquer c~digo "sempre que se impuser a soberana 

necessidade de salvaguardar a tradição pacifista do povo 

bras i I e i ro" . 

Afirmou que esta consciencia adv~m desde Pedro Álvares 

Cabra I . 

No bojo desta declaração dorme o espfrito do coloniza 

dor que se dizia cruzado de Jesus Cristo, enquanto que o 

motivo da aventura era a exploração da nova terra. 

"Ao final de 5 s~culos, o mesmo projeto que nos fez 

para sermos a pobre humanidade que somos continua vigente. 

I 6.:1. n n DI' T . d [' . I . t 'I\IBEII\O, arc;, em seu Ivro eorla o l)raSI , CI a, a-
proximadamente, uma centena de estudos nos quais e
xistem refer~ncias a respeito. 

165Historiador e presidente do Centro de Histori~ Social 
do Rio Grande do Sul. 

i5SFRElfAS, D~cio. Depos;ç~o e Banimento de D. Pedro I, Fo 
I h a d e sã o P LI U I o , 6 a b r i I 8!, p • 3. 



144 

I . " 170 ram ne as Ingresso. 

Enquanto "ser n~o para SI mas para outrem" na acepçao 

hegel iana, foi "0 Brasil, como col~nia, submetido ao mais 

estreito monop~1 io; cresceu isolado do mundo, apenas convI 

vendo com aquele Portugal pobre e retr~grado que nao perm~ 

tiu a criaç~o de um sistema popular de ensino e, menos aln 

da, de escolas superiores ••• Assim, o Brasil emerge para 

a independ~ncia sem nenhuma universidade, com sua popula -

ç~o analfabeta, e iletradas tamb~m suas el ites dominan -

t 
,,171 

es • 

A expuls~o dos jesuitas faz a col~nia recair no com -

pleto obscurantismo. Embora as escolas catequ~ticas pouco 

significassem para os mazombos, a simples presença de mls

sion~rios impedia que a col~nia ficasse entregue s~ ao 

pragmatismo do tacanho colonizador. 

Embora continue 

zoes da expuls~o dos 

problemática a interpretação das ra-
. ! 172 
Jesultas, o fechamento das poucas 

escolas existentes significou perda, pois "não foi um SIS

tema ou tipo pedag~gico que se transformou ou se substi -

tuiu por outro, mas úma organização escolar que se extin -

gUlu sem que essa destruição fosse acompanhada de medidas 

imediatas, eficazes para lhe atenuar os efeitos ou redu -

t 
~,,173 

zlr sua ex ensao . 

Quanto a Pomba I, pa I ram dGv i das sobre sua rea 1 i nten

çao: renascentista I iberal ou ponta de lança das companhias 

Lauro de OI iveira. Est~rias da Educação. p. ')1 - -.~ . 
17 I R I SE I RO, Darcy. op. c i t. p. I 14- I 15. 
1 ~ .. I) 

I/~CASTRO, Claudio ~l. e FRIGOTTO, GQud~ncio. Forum Educa -
c i o n a I, f~ i o de J a n e i I~ o , I 97 7 ( ·n /I, J i seu tem m a I s a m 
plam8nte esta questuo. 

173AZ~VEDO, Fern~ndo de. A Culturu Brasi leira. p. 539. 
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de navegaçao, que viam, na instruç~o dos mamelucos, uma a-

. . ' meaça sempre Iminente a segurança de seus lucros. 

No final do s~culo XIX, o Brasil conta com apenas al~ 
174 ' gumas centenas de escolas primarias, espalhadas pela 1-

mensid~o interiorana, sendo que eram muito mal pagos os 

professores e as poucas escolas n~o tinham meios de ensi -

nar. 

Os americanos do norte conseguiram acompanhar e, as 

vezes, presidir o desenvolvimento cientifico e tecnol~gico 

dos s~culos XVI I I e XIX. 

L~, em 1787, o governo declarava: "Sendo a rei igi~o,a 

moral idade e o saber necess~rio ao bom governo e ~ fel ici-

dade da humanidade, dever~o ser sempre encorajadas escolas 

e meios d d -" 175 e e ucaçao • 

Os prop~sitos do governo faziam-se acompanhar de medi 

das concretas da infra-estrutura necess~ria para viabil i -

zar a instruç~o pGbl ica. 

"Em cada local com 50 famfl ias devia ter, segundo lei 

d 1789 I I " 17 6 
vota a em ,uma esco a e ementa r . 

Para isto, al~m de doar terras ~s escolas, o governo 

real izou vendas de vastas regiões no oeste, comprometendo 

- 177 em seguida, os recursos na manutençao de escolas. 

O Estado legitimou a iniciativa calvinista de alfabe

tizar as crianças nas comunidades de oraçao e dedicou aten 

çao ao preparo de "professores que deveriam ser formados 

I ~~ 
1-'-Lli.1A, Lauro de OI iveira. op. cit., p. 24. 

175 E8y , Frederick. Hist~riél da Educélç~o f.Iodernél. Porto A
legre, r:EC/Globo, 1975, p. 347. ,-'-, , 

/ ~. I d Cr.1 • 

17 7 
I Idem. 
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pelo col~gio ou se nao fossem diplomados, devepiam possuir 

certificados emitidos por ~Iinistros da Igreja Congregacio-

I " 178 na . 

AI~m disto "eram impostas multas~~s cidades que deixas 

d . d . esco I as". 179 sem e provI enclar 

Nos USA, houve conjunçao de esforços e soma de 

tivas no campo da educação. 

. . . 
Inicia 

AI~m das comunidades de orqçao e do poder p~bl Ico,sao 

in~meras as. iniciativas levadas a efeito por homens de des 

tacada posição, que entregavam seu talento e fortuna 

obra educacional. 

" a 

A partir de 1867 , quando George Peabody criou certo 

fundo, que levou seu nome, estruturou-se uma mental idade 

filantr~pica dentre personal idades pGblicas e I igadas aos 
I' • 

negoclos. 

Foram criadas em torno de mi I fundaç~es, fundos e ins 

tituiç~es educacionais. "Seus bens somados atingem atual -
, " I 80 mente mais de 2 bilh~es de dolares • 

Se, no projeto civil izat~rio dos pioneiros, a educa cão 
~ 

tinha lugar destacado, nem por isto deixa de se manifes

tar o"pensamento reacion~rio" a respeito, como se depreen-

de do que disse Sir ~il I ians Gerkeley, Governador da Virgf 

nia, no s~culo XVI I: "graças a Deus não h~ escolas nem im

prensa IlvreSi ... pois a instrução trouxe a desobedi~ncia 

I-~ 
I c EBY, Freder i ck. H i st~r í a da Educação r:oderna. P. A I e -

gre, i.:ECjGlobo, 1970, p. 3·47. 
179 Idem. 
ISO rny co , F d "I "t ~I'"r" re erlco(. op. CI • p . .).)0 
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e a heresia ao mundo e a Imprensa divulgou-as ••• Deus nos 

I · d b 1/ 181 Ivre e am as • 

Naturalmente, o progresso educacional havido nos USA 

apaga por completo o receio do Governador ~il I ians ares -

peito da escola e da imprensa. 

No Brasil, todo esforço da el ite foi feito no sentido 

de produzir leis e decretos de reforma e, ao mesmo tempo 

impedir que se traduzissem na pr~tica. 

Nos USA, o progresso da educação foi extraordin~rio,a 

ponto de, no final do s~culo XIX, todo jovem americano ter 

expectativas de receber for.mação escolar suficiente 

viver numa sociedade industrial. 

para 

o alto desempenho do sistema de ensino nos USA deveu-
.... 

se a soma de esforços e objetivos do Governo, comunidade e 

iniciativa privada. 

L~, foram recrutados ou estimulados a trabalhar na e~ 

ducação homens de capacidade criadora, talento e iniciati-

va. 

~uitos fundaram e administraram proffcuas universida

des como: Andrew W. ~hite, reitor da Cornel I (1868-1885); 

Charles W. EI iot, reitor da Harward (1859-1909); Nicolas 

f.1urray But ler, re i tor da Co I Gmb i a (1902-1945); Dav i d Starr 

Jordan, reitor da Stanford (1891-1913).182 

Estes homens, dentre outros, tinham em vista o objetl 

vo comum: criar instituições universit~rias de verdade vol 

tadas para a problem~tica americana. 

18l Apud : POST~AN, Nei I ,e ~~EINGARTNER, Charles. Contestacão: 
Nova F~rmula de Ensino, 2.ed., Rio, Ed. Expressão e 
Cultura, 1972, p. 7. 

I ') ') 
D_ ESY , Frederick. Opa cit., p. 554. 
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Se, em 1860, quase inexistia ensino superior nos USA, 

e o pouco que havia era desacreditado, em 1900 e~jste um 

florescente sistema universit~rio consol idado, conferindo 

a seus professores e I evada autor i dade i nte I ectua I, .soc i a I 
!. 183 

e po I It I ca. 

No Brasil, no mesmo periodo,(segunda metade do s~culo 

XIX) foram abortados trinta e oito projetos de universida

de. 184 

Nos USA, muitos homens de ci~ncia entenderam que de -

veriam se engajar como docentes e pesquisadores nas facul

dades especi~1 izadas, para investigar e ensinar. Dentre 

eles, pela obra que legaram, caberia citar John Dewey e 

Edward L. Thorndike.
185 

Outro fator de inestim~vel import~ncja foi a decis~o 

de "empregar a rigorosa metodologia da ci~ncia ~s teorias 
~ 186 

e aos problemas da educaçao". 

Os resultados da investigação cientifica eram assumi

dos e praticados pelos homens de saber, dispostos a produ

zir uma nova educaç~o demandada pelo est~gio civil izat~rio 

conseguido pelos americanos no final do s~culo passado. 

O uso s~rlo e general izado do m~todo cientifico nas 

universidades 
,. . 

e escolas medias americanas abre o entendi-

mento para o fato de terem os USA se tornado, j~ no começo 

do s~culo XX, o mais fecundo produtor de ci~ncia e tecnolo 

183DRUCKER, Peter F. A Universidade Americana. In: Adminis
tração; Responsabi I idades, Tarefas e Pr~ticas. S~o 
Paulo. Pioneira, 1975, vol.l, Capo 2, p.1 53-55. 

18,J. ,-
'Para uma anal ise mais ampla, ver de CU~HA, L.A.R.da. A 

Universidade Temporã. Rio de Janeiro, Ed. Civi I iza
ç~o Brasileira, i980, 295 p. 

18SE~·./ F d '1 't S .. , 
DI, PC erlc". op. CI • p . .)L; .• 

18J I d .... ,1 em, p . .).)'-r. 



gla, com I iderança mundial na obtenção do Pr~mio Nobel. 
149 

De 1759 a 1859, a educação brasileira ficou sem nenhum 

instrumento pGbl ico ou particular para promov~-Ia. 

são cento e trinta anos de omissão total do Estado em 
~ , ~ 

relaçao a instruçao do povo. 

Com a repGbl ica e a afirmação do pensamento positivi~ 

ta foi criado o Minist~rio da Instrução pGbl ica, de ef~me-

." . N d d' . f' t' 187 ra vlgencla. a a promoveu e slgnl Ica IVO. 

s~ em 1930, foi criado o MEC, como ~ conhecido atual

mente. Desde então tem procurado organizar um sistema esco 

I . 1 188 ar naclona • 

Mesmo ap~s a criaçao do MEC "o tipo de escola-que se 

expandiu foi o mesmo que at~ então educara as el ites e es

sa expansao, obedecendo ~s press~es da demanda e controla

da pelas el ites jamais ocorreu de forma que tornasse uni -

versal e gratuita a escola elementar e adequado e suficien 
. ' d . . ,,189 te o ensino me 10 e superior. 

A reforma Francisco Campos que deixou marginal izado o 

. ' . I f . . I I . I ' 90 ensino primar 10, norma e pro ISS lona , sa vo o comerCia,. 

e a LDBEN, que representa uma vit~ria da mental idade con -

d '91 "d . . t" . d I ~. d serva ora, enunciam a eXls encla e uma po Itlca e u~ 

187Llr.~A, L O 't 28 , .. op. C I ., p. • 
188 

Idem, p. 28. 

189ROi.1ANELLI, Otaiza de OI jveira. Hist~ria da Educacão 
Brasi I. 1930-1973. Petr~pol is, Vozes, 19 i 5, p.SI. 

190 ,dem , p. 141. 

191 Idem, p. 42. 

no 
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cacional baseada numa concepçao ideol~gica autorit~ria e 
. 't." 192 arlstocra Ica. 

Ao longo deste tempo, toda e qualquer tentativa de 

promover a educação, instrução ou alfabetização de massa 

,. d .". 193 foi prontamente destruida pelo po er reaclonarlo. 

Os "doutrinadores", como chamava Lourenço Filho, que 

tentaram pedagogizar o "sistema" em termos metodol~gicos, 

"viram sua obra destru1da pela in~rcia de um processo que 

fincou ra1zes na feitoria encarregada de vigiar, para uma 

companhia de navegaçao mercantil, a atividade dos madeirei 

ros e cortadores de cana .•• As grandes reformas foram sem

pre remanejos burocr~ticos, nunca atingindo a questão b~si 
" 194 ca • 

E "se as i inhas mestras de nossa tradição continuarem 

chegaremos ao ano 2.000 como a nação mais obscurantista e 

inquisitorial do globo". 195 (Vide cronologia de uma tapea

çao, anexo nº I I) 

Na I inha de comparaçao de dois modelos civi I izat~rios 

adotados, verifica-se que "enquanto a inquisiçao portugue

sa transportava-se para a Col~nia, os colonos americanos 

chegavam ao Novo ~undo para implantar a liberdade polftica 

e rei igiosa ••• Nesta tradição obscurantista ••. a escola, 

desde o jardim da inf~ncia, mostra-se ao poder p~bl ico co-
, ~ , 196 

foco provavel de subversao' • 

192 
Idem, p. 14·2. 

193 ~ ~ FREIRE, Paulo. Conscientizaçao. Sao Paulo, Cortez & ~o-
raes, 1980, p. 16 e passlm. 

194 L1f.:A, L.O. Opa cita p.36. 

195 1dem , p. IS6 

I 95L1i.iA , L.O. Com i.1edo da Democracia.Veja. são Paulo,1978, 
p. 166 

A prop~sito, cabe lembrar o IP~ instaurado em 1977, para 
apurar at i v i dade atentat~r i a ~ Segurança ~lac i ona I, dese~ 
volvida nas escolas OCA e OFICINA, de n1vel pr~-prim~ -
rio, em Curitiba. 
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"Nunca ao longo de nossa hist~ria tivemos um projeto 

d d - I" 197 d"f t d e e ucaçao popu ar , I eren emente o que ocorreu nos 

USA, onde os pioneiros fizeram "da escola p~bl ica e gratui 

ta o eIxo central do funcionamento de suas comunidades".T98 

Campan~rio e Pelourinho, no Brasil, e Escola P~bl Ica 

e Banco de Investimento, nos USA, demarcam objetivos civi

izat~rios bem distintos. 

Nesta I inha de raciocinio, Darcy Ribeiro afirma que a 

principal causa do atraso brasileiro est~ na "m~ qual ida

de das pr~prias el ites; est~ no projeto privatista das 

classes dominantes, projeto impeditivo do desenvolvimento 

aut~nomo, e d~ uma prosperidade general iz~vel a todos". 199 

Fid;1 is Reis, Deputado ~ineiro, em 1928 afirmava: 
, 

"agrava-se entre nos o mal, porque das el ites oscilamos p~ 

ra a massa imensa de analfabetos. N~o se abre ~ mocidade 

brasileira a perspectiva de outros horizontes. Nem se diga 

portanto, ser ela culpada, sen~o os governos que at; hoje 
. 200 nao resolveram para o Brasil o seu maIor problema". 

Atualmente, a igreja cat~1 Ica no Brasil se recusa a 

adotar expl icaç~es pseudo-cientificas a respeito desta te

m~tica. Significativa parcela de te~logos que desenvolvem 

estudos chamados Teologia da Libertaç~o assume a tese de 

197 1d em, p. 165. 
198 1dem • 

199RIBEIRO, Darcy. Teoria do Brasi I. Rio de Janeiro, Civi
I izaç~o Brasi leira, 1975, 2.ed., p. 4-5. 

O ensa i o de V i anna [.:oog Bande i rantes e P i one i ros adm i te 
opini~o semelhante. 

200Deputado Fid~1 is Reis, citado por: TELES, Sarah Silva. 
Um projeto popul ista para o ensino= A Universidade 
do Trabalho. Educação e Sociedade. Campinas(3):07, 
maio 1979. 
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que a origem do atraso radica-se na inepcia da el ite. 

, 
O teologo Leonardo Boff afirma a respeito: "Ao longo 

dos anos puseram nos pobres a culpa do atraso e da pobre -. 

sa; seriam as raças demasiadamente misturadas, seria o cll 

ma tropical; insofrivel, seria a rei igi~o cat~1 ica alenta

dora da moleza.Seria a descend~ncia lusitana tacanha.Seria 

sobretudo a vadiagem, a preguiça, a lux~ria inatas nos mes 
, .... ~ 

tiços. Hoje ninguem cre, na verdade destas expl icaçoes ju~ 

tificat~rias. Torna-se, afinal, evidente para todos que os 

culpados de tanta fome e mis~ria somos n~s mesmos, os pri

vilegiados, os instruidos, os brancos, os refinados, os 

I . " 20 I ma Ignos • 

Culpa, se houver, ~ da "classe dominante retr~grada 

que n~o s~ consome o povo na espol iaç~o m~s vil, como 

impede pela repress~o de estruturar-se pol iticamente para 

d d t · ,,202 coman ar seu es Ino • 

o 

Fernando H. Cardoso afirma que "a el ite brasileira as 

sume pOSlçoes regressivas no campo politico e nó plano so-

. I d . d I d . . t t· ,,203 cla ; mo ernlza ora no p ano a miniS ra IVO. 

A convicç~o (de Leonardo Boff) de que teriam sumido 

os adeptos da teoria tropical ista do atraso brasileiro n~o 

se sustenta, se prestarmos atenç~o ao que fica definido p~ 

la geopolitica, assumida oficialmente pela Escola Superior 

de Guerra como teoria expl icativa dos processos sociais. 

No ~anual B~sico da ESG, I~-se a respeito: - "De um 

lado a vida da nação consiste sobretudo em manter os valo

res tradicionais, quando objetivos de conservaç~o, equil i-

201 S0FF , L d "t o eonar o. op. C I • p. u. 

202 
I dem I p. 9. 

203CARDOSO, Fernando H. O ~odelo Pol~tico Brasi leiro.3.cd. 
Rio, S~o Paulo, DIFEL, 1977, p.SS. 
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brio e ordem contidos na expressa0 Segurança. ( .•. ) Compe-

te ~s el ites estas tarefas ... Possuindo um maIor conheci

mento da real idade hist~rico-cultural e dos dados conjunt~ 

rais eles t~m uma vis~o mais elaborada dos aut~nticos inte 

resses nacionais .•. O povo depois de sensibi I izado, pode

r~ entender e adotar os novos padr~es que lhe s~o propos -

t 
,,204 

os . 

H~ um continuum na postura b~sica das el ites brasilel 

ras de todas as ~pocas a respeito do tipo de relação que 

devem manter com o povo. Esta const~ncia ~ indicada nos e 

nunciados doutrin~rios da Escola Superior de Guerra, c~re

bro pensante da estrat~gia pol itica dos ~Itimos anos. 

Na I inha da cons~nita dupl icidade a que se refere Ani 

SIO Teixeira sobre o que dizia e fazia o colonizador, J~ -

I io Cort~zar afirma: "N~o deixa de ser curioso e ao mesmo 

tempo ir~nico que os movimentos de independ~ncia de nossos 

paises tenham nascido sob bandeiras de educação e de cultu 

ra popular que seus gestores e her~is haviam herdado da re 

volução francesa e que, sob o timbre do romantismo haviam 

de se manifestar em proclamaç~es, constituiç~es e atos de 

governo. 

A id~ia de educar o soberano, a consciencia de que so 

o homem que soubesse ler e escrever poderia ser um bom ci

dad~o foram moedas correntes no s~culo XIX. Mas, imediata

mente, em seguida ~s guerras CIVIS, o surgimento do caudi-

Ihismo com sua sequela de ditaduras e tiranias dissiparam 

i lus~es e prop~sitos que s~ muito mais lentamente, e em 

condiç~es mais favor~veis se poderiam concretizar. 

')0" 
- ""Esco I a Super i or de Guerra. ::anua I b~s i co da ESG. In: en -

contros com a civi I i::ac~o brasi leira. 1979(2)221. Ode
bate ideol~gico e a quest~o cultural de Adauto ~ovais. 
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A imensidão geogr~fica, as diferenças ~tnicas e as In 

tervenç~es estrangeiras paralelas ou c~r.tpl ices de regimes 

desp~ticos somaram-se para isolar e aI ienar nossos povos e 

para proferir normas submissas e ing~nuas a cidadãos capa

zes de cultura, de reflexão e critica. 205 

No Brasil, ~ difici I constatar rupturas no sentido da 

do por Cort~zar.A pr~pria el ite tem se esforçado para cri~ 

tal izar a id~ia de "homem pacifico" como caracteristica de 

base do brasileiro. 

Naturalmente que houve tentativas insurrecionais de 

alteração da velha ordem. são exemplos marcantes a Guerra 

Farroupilha; Canudos e Contestado; a Revolução da Cabana

gemi a Revolução Praiana, apenas para citar alguns. 

Nenhuma, no entanto, logrou implantar nova ordem ca -

paz de reordenar todo o funcionamento social. 

Destas iniciativas fracassadas de mudança, colhe-se a 

impressão de que a el ite (leia-se: classe domina~te), ao 

discipl inar ou destruir manu mil itari os insurretos, sem

pre tem consol idado sua hegemonia, reintroduzindo m~todos 

de controle j~ dispensados em sociedades mais evolurdas. 

3.4 - Posicionamento da EI ite Catarinense em Relação 
... -a Educaçao 

3.4. I - A OI igarquia se restaura 

A mental idade conservadora nos negoclos 

educacionais em Santa Catarina reaparece na metade da d~ca 

205CORTÁZAR, Jul io. Um povo na escol<l du I iberdade. In: O 
Correio, Rio de Janeiro(S): 12, ugosto 1930. 



155 
da de 1970, na gest~o do Governo Ant~nio Carlos Konder Reis. 

Ao ser escolhido Governador (1975), Konder Reis afir

mou que seu Governo seria politico. 

Esta afirmaç~o pressupunha que: o governo anterior nao 

fora politico, mas t~cnico. O Governador anterior era um 

engenheiro sem tirocinio politico. Frequentemente, ouvia-se 

a queixa:"neste governo o politico n~o tem vez". A vez do 

politico chegou com o an~ncio da Abertura politica a nivel 

nacional, e com Konder Reis em Santa Catarina, senador e 

politico de velha tradiç~o e representante de uma 01 igar -

quia que tem feito Governadores, Senadores, Deputados e 

P f "t 206 re el OSi 

- a gest~o p~bl ica feita por t~cnicos nao tinha o a -

I d " I!" ,,207 . d -va os po ItlCOS : seriam uas concepçoes e dois mo-

dos diferentes de administrar, sen~o conflitantes. 

Como, em Santa Catarina, segundo o atual Vice-Governa 

dor, predominaram os interesses 01 ig~rquicos, e -o Governa

dor Konder Reis ~ herdeiro em I inha direta desta cl ique c~ 

mo diria Fred Riggs, conclui-se que o Governo politico pr~ 

metido restauraria a antiga maneira de governar. 

N~o ~ ensejo deste trabalho aval iar o desempenho do ~ 

Governo Konder Reis. 

Devo, contudo, registrar, um abono de minha tese, que 

foi um periodo de reconcentraç~o de poder, de central iza

çao administrativa, de morosidade na distribuiç~o dos re -

cursos, deixando a impress~o de total emperramento da m~ -

2060 atual Vice-Governador Henrique C~rdova, tem sido, no 
passado, ousada voz discordante dos interesses 01 ig~rqui 
coso Em recente entrevista na r~dio Tub~ de Tubarão(29.-
08.80), confessou-se mudado, embora confirmasse o cara
ter 01 ig~rquico de governos do passado. 

2 O 711 ., " d t t " di:" samos aspas para eno ar um IpO e po ItICO, Ja 
que o t~cnico ~ tamb~m uma esp~cie de POLíTICO. 



qUina administrativa. ISS 

Era comum oUVir depoimento sobre "o monte de papel" 

encalhado nas escrivaninhas do pal~cio, a espera de despa

cho, enquanto as cl ientelas do interior faziam procissões 

e filas na ante-sala dos gabinetes. 

A "pol1tica de sala", na concepçao de Riggs foi reim

plantada e revigorada. 

Se o Governo prometido seria "poI1tico", deve-se admi 

tir que, frente ~ Secretaria de Educaç~o, seria posto al-
, 

guem com as habil idades e lealdades requeridas para manip~ 

lar, a contento, a Secretaria mais presente em todos os re 

cantos do Estado. 

Riggs diz que entre a efici~ncia e lealdade o "polftl 

co prism~tico" escolhe a lealdade. 

, 
Havendo um herdeiro da el ite conservadora a testa da 

SEE, cedo haveria de se manifestar sua poslçao, clara ou 
~ , 

disfarçada,em relaçao as tentativas de Inovaçao educacio -

nal (ainda que regionais) que tinham, no CICIT, o foco de 

inspiraç~o. A posiç~o n~o declarada da 01 igarquia catari -

nense em relaç~o ~ educaç~o e, em decorr~ncia ao CICIT, a

credito estar exarada no documento "Educaç~o em Debate", 

depoimento de Salom~o Ribas na Comiss~o de Educaç~o da C~

mara Federal em 4.12.76. 

A convicç~o de que este documento resume a poslçao 

verdadeira da el ite governante em Santa Catarina deriva 

destas constatacoes: . 
- o depoimento foi prestado na Comiss~o de Educaç~o 

da C~mara Federal, forum oficial e permanente de debates 

sobre a educaç~o nacional; 

- enquanto Secret~rio de Estado deve ter se preocupa

do em fazer o melhor retrato de Santa Catarina; 

- dever~ ter dito o que, de fato, pensava: ao editar 



posteriormente, o depoimento, Salom~o Ribas diz que "tim -

brei esta exposiç~o por uma franqueza quase rude ••• since 

ridade que me tem, n~o raro, causado alguns aborrecimentos 

pessoais .•• prefiro ser sincero a ser agrad~vel; ser fir

me na defesa de minhas convicções, a sensibil izar-me pelo 

I f d d · t'" . d t " 208 ap auso ugaz o au I orlo o momen O"; 

157 

- enquanto cidad~o I igado a uma estrat~gia politica-g~ 

vernamental, teria valores e interesses a defender: supõe

se que, ao emitir opiniões sobre a educaç~o, estaria re

pl icando as opiniões gerais das camadas que o indicaram Se 

cret~rio; 

- foi apresentado ~ Comiss~o da C~mara "como um dos 

". - ~ melhores Secretarios de Educaçao do Pais, dos mais eficien 

tes e com uma vis~o bastante profunda e ampla do problema 

d . I d P -: " 209 e ucaclona o ais; 

- Santa Catarina sempre se tem presumido como vangua~ 

da da educação brasileira e, portanto, experi~ncias educa

cionais interessantes que estivessem em curso no Estado 

certamente seriam arroladas no depoimento. 

Ãlvaro Vai lew Presidente da Comiss~o assinalou que "o 

Estado de Santa Catarina se havia um pouco parai isado na 

~rea educacional vemos novamente Santa Catarina com uma 

posição de vanguarda na educação no Pais, com uma legisla

ção estadual da melhor qual idade, com ação executiva e com 

d .. d I f" . t ,,210 a ministra ores a tamente e IClen es . 

208~IOAS JR - ~ -
i\ LI ., Salomao Antonio. Educacao em Debate, Intro -

duç~o. 

209Saudaç~0 i n i c i a I do Deputado Á I varo Va I I e. In: 
Ribas, Educaç~o em Debate, p. I. 

Salom.::io 

2/0RIBAS JR., Salom~o Ant~nio, op. cito p. I. 



3.4.2 - An~1 Ise do Discurso Educacional 

OI ig~rquico 
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Perante a Comiss~o de Educaç~o o Secret~ . 

rio faz um exercicio verbal de geopolitica, mediante o 

qual tenta provar que "o povo catarinense ~ por natureza 

amante do espirito comunit~rio, democr~tico e ordeiro".21 I 

Afora alguns equivocos sem~nticos, cometidos ao pro -

nunciar-se sobre educaç~o informal e difusa, aponta, em OI 

to citaç~es expl icitas, a impossibil idade da escola resol

ver todos os problemas de formaç~o de recursos humanGs~ 

N~o se sabe de algum estudo s~rio, publ icado, que fa-

" ça tal requerimento a escola. 

O Projeto Catarinense de Desenvolvimento, que foi 9 

Plano de Governo da gest~o anterior, adotou o modelo da 

OECD para formaç~o de Recursos Humanos, proposta esta que 

nao cont~m nenhuma exig~ncia descabida ~ escola. 

Tem grande preocupaç~o com o sistema de formaç~o de 

Recursos Humanos. 

Deseja integrar todos os agentes educacionais da Comu 

nidade, "de modo a evitarmos investimentos exagerados nes

ta ~rea, mas um aproveitamento das instalaç~es e Recursos 

H '. " 212 umanos ja eXistentes nestas areas •.• 

" Proclama-se obediente a hierarquia do sistema educa -

cional: " .•. em Santa Catarina, estamos buscando cumprir o 

dispositivo na legislaç~o federal,que promoveu profundas 

alteraç~es no sistema de ensino de 68 para c~".~13 

2 I I R I BAS J R. , Salom~o Ant~nio. Opa c it. p. 7 e 0 
J. 

212
1d em, Opa c i t. , p. 1 1 . 

°I'"' - ,) 1 d c i t . I 
,1 em, op. p. -.- . 



~ostra-se refrat~rio sobre as mudanças que ocorrem no 

Estado: "Temos de tomar muito cuidado com determinadas ex-
."'. d ~" 214-perlenclas em e ucaçao . 

f59 

Confessa estar preocupado com "a tentativa de estender a 

todo um sistema qualquer id~ia que aparente novidade".215 

v~ com reservas certas interpretações feitas sobre a 

Lei 5692, ao afirmar que "a Lei (5692) n;o foi aprovada 

com excessiva pressa, como querem alguns. Certo açodamento 

que est~ ocorrendo ~ na sua apl icaç;o, especialmente de 

parte daqueles que vem dando a ela as interpretações que 

d ." 216 eseJa • 

Fica a dGvida sobre quem ~ o verdadeiro destinat~rio 

d !t' a cr I I ca. Trata-se de pessoa(s)? De instituiç;o(ões)? 

N;o diz o que vem ocorrendo de indesejado ao sistema 

sen;o o "avanço progressivo". Aponta como fator de dificul 

da de ~ a~to-sufici~ncia de alguns especial istas, t~cnicos 

ou doutos em assuntos educacionais que pretendem ver a es-

I d I t d bl d d -" 217 co a capaz e reso ver o os os pro emas e e ucaçao • 

N~o se conhece proposta de instrumental i=aç;o da esco 

la para a mudança social, como fator morfogen~tico. t de 

se imaginar, outrossim, que os "t~cnicos", "doutos" e"esp~ 

cial istas", se estivessem dentro da Secretaria de Educaç;o, 

nao se teriam proposto tal estrat~gia. 

t estranho que o Secret~rio tenha ocupado, perante a 

Comiss;o, tanto espaço, para queixar-se das distorções oco~ 

rentes, segundo ele, por despreparo dos "especial istas", 

214
'd em. 

215 ,dem . 

? I ~ 
~ j Id em. 

217 ,dem . 
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"t~cnicos" e "doutos", ou por interpretações obliquas da 

Lei, ou, pior, "tendo no prurido da novidade o motivo das 

" " "t" ,,218 Inicia Ivas . 

Teria sido contra eles quem usou de "franqueza quase 

rude"? Comporiam os"especial istas", "doutos" e "t~cnicos" 

um poder dentro do Poder, rival e concorrente, que merece~ 

se tanta atenç~o do Secret~rio? E se fosse, seria a Comis

s~o de Educaç~o o interlocutor id~neo? Estaria fazendo um 

desabafo ensaiado? 

Custa acreditar que as tr~s categorias de atores, al

vo da critica interna, sejam funcion~rios da Secretaria. 

Dentro das burocracias governamentais, existe um indl 

ce de homogeneidade requerido pela I~gica do "funcionamen

to sist~mico" da m~quina pol itica e burocr~tica. 

Donde, imagino que se trata de uma met~tora, em que o 

verdadeiro alvo da critica seriam todos os agentes de ino

vaç~o atuando fora da Secretaria, dentre eles o CICIT. 

Sempre acossado pelo temor das"inovações apressadas", 

traça a medida da aç~o de escola, ao afirmar que "ela nem 

pode estar muito atr~s nem pode ter a ilus~o de estar va -
... 

rios passos a frente da real idade do meio onde atua, pois 

essa defasagem tanto para menos quanto para mais, provoca 

d " -" 219 Istorçoes . 

N~o fornece nenhum exemplo e nem crit~rio indicador 

" "t ... f t"" t'" do que seria es ar a ren e ou estar aras. 

Na concepç~o geopolitica que adota, haveria uma "comu 

nidade absolutamente homog~nea, em processo de desenvolvi

mento, que desconhece qualquer contradiç~o interna e que a 

?10 
5. ~ °ldem, p. 

11 ,~ 
15. Idem, p. 
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escola devesse prestar a todos os membros desta "Comunida~ 

de" iguais serviços por força da I~gica sist~mica. 

Ora, est~ suficientemente demonstrado que a sociedade 

brasileira em nada se assemelha a uma comunidade. Trata-se 

de uma sociedade hierarquizada em classes, com projetos 

h · t' . . . . t' I "t . " 220 IS orlcos e Inicia Ivas po I Icas rivaiS. 

Salom~o Ribas devia saber da impossibil idade de estru 

turaç~o de um sistema de ensino cujos destinat~rios nao 

diferissem em anseios e interesses. 

~as, enquanto sonha com uma "comunidade de pessoas o~ 

deiras e naturalmente democr~ticas", deixa escapar queixas 

e preocupações sobre a falta de entrosamento das ag~ncias 

formadoras de recursos humanos, impedindo a exist~ncia de 

um sistema explicito de formaç~o de recurso humanos,embora 

reconheça que "se de certa forma recursos humanos est~o 

sendo formados, então, existe um sistema, ainda que nao de 

todo 'd t'f' d" 221 I en I I ca o . 

Cita o PROECO (Programa de Educaç~o Comunit~ria) como 

experi~ncia pioneira no Brasil, ao lado de outra semelhan

te, no Rio de Janeiro (a comunidade assume o onus de manu

tençao dos pr~dios escolares), O PROECO, em Santa Catarina 

foi tentada em alguns municipios do norte do Estado. Se o 

PRO ECO mereceu um t~pico especial no depoimento, infere-se 

que Salomão Ribas não desprezou fatos que confirmassem o 

". .. b· d t" d . I" 222 pioneirismo arrlga-ver e em ma erla e ucaclona . 

220CARDOSO, Fepnando H. O r.:odelo Pol itico Srasi leiro. 3.ed., 
Rio- S~o Paulo, 1977, 209 p. 

221RIBAS JR., Salomão Ant~nio. op. cit., p. S. 
')')') ~ , --
--~Afirmaçao de Alvaro Vai le na apresentaçao de Salomao Ri 

bas ~ Comissão. 
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Segundo o aforisma tomista - BONUM EST DIFFUSIVUM SUl 

(o que ~ bom difunde-se por si), deve-se supor que Salomão 

Ribas apresentou o exemplo que melhor referendasse sua con 

cepção e pr~tica educacional. 

Colhe-se esta convicção de um dado empirico banal :to

dos tendem naturalmente, a proclamar seus feitos e real iza 

çoes como importantes. 

Porque Salomão Ribas nao mencIonou o CICIT como fato 

educacional digno de destaque? 

Não era de relevo, ou o CICIT significava uma experi

~ncia demasiada inovadora com a qual não estava ainda faml 

I iarizado? Ou o CICIT se projetava como alavanca de mudan-

ça cujos impactos deveriam ser contidos? Desconhecimento 

do CICIT não poderia haver de parte de Salomão Ribas. 

Seria admissivel um Secret~rio de Educação ignorar 

que a Tubarão se dirigiam individual idades de Secretarias 

de Educação de v~rios Estados e do MEC
223 

e que o CICIT ha 

via sido debatido em reunião de Ministros de Educacão em . 
Genebra em 1974, e apresentado na BBC de Londres como mode 

lo de organização de escolas? 

Para Salomão Ribas, o CICIT nao existia. ~enhuma alu

sao fez ao Centro, mesmo quando interpelado por um deputa

do da região. 

Com -muita timidez respondeu que ~ "possivel aproveI

tar parte da experi~ncia do CICIT e outras, mas precisamos 

. t . d d d t d . " '. "2:2-1-ter mUI o CUI a o no an amen o e novas experJenClas ... 

223 pe . Vasconcelos, Presidente do CFE visitou o CICIT; ;.;ir 
tes Ventzel, do Centro Educacional de ~:iter~i, mais tar 
de Secret~ria de Educação do Estudo do Rio. Pessoas do 
CENAFOR, de Secretarias de Pernambuco, Rio Grande do 
Sul e são Paulo estiveram conhecendo o ClelT. O CICIT 
era tema obrigat~rio em reuni~es de estudos sobre Refor 
ma do Ensino. 

224RIBAS JR., Salomão Ant~nio. op. cit., p. -J. 
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Em oito momentos, relembra, enfaticamente, a impossi~ 

bil idade da educaç~o formal responder a toda demanda de 

formaç~o de recursos humanos.Ningu~m mais que Salom~o Ribas 

tinha condiç~es de aportar noticia nova ~ Comiss~o de Edu

cação. O Governo anterior havia equacionada tepricamente a 

quest~o com base nos estudos e experiencias do Projeto ~ie

diterr~neo,que teve o m~rito de sugerir um modelo integra

do de formaç~o de recursos humanos. O CICIT conseguiu equ~ 

clonar em teoria e na pr~tica, este problema. 

Mais que queixar-se, tinha o Secret~rio raz~es sobe -

jas de regozijar-se. 

Por que preferiu a queixa ao elogio, como tem sido 

praxe em relat~rios desta natureza? 

Parece que o CICIT em nada contava para o Secret~rio, 

senao como experi~ncia a ser contida. 

A conclusão que se tira dos termos do depoimento pre~ 

tado, na Comissão de Educa~~o da C~mara Federal pelo Secre 

t~rio Sálomão Ribas ~ a seguinte: o tipo de educação e a 

forma de real iz~-Ia,do interesse do secret~rio,não se coa-

dunam com a proposta do CICIT. 

Naturalmente que duas propostas concorrentes acabar.iam 

em confl ito. 

Não deu outra cOisa. ~ais uma vez prevaleceu o pensa-

mento . '. reaClonarlO, comum ~s el ites governantes, em se tra-

tando de assuntos educacionais. 



CAPíTULO IV 

O CONTEXTO IDEOlÓGICO ONDE FOI CONCEBIDO 

O CICIT: UMA SOCIEDADE CONSERVADORA 

• 

4.1 - Um Marco de Apoio Te~rico 

Em sintonia com o que Goldmam recomenda - nao 

separar o estudo das id~ias de uma ~poca, do estudo 

condições materiais que as originaram -, quero trazer 

discussão a problem~tica regional, como era vista 

FESSC, no final da d~cada de 60. 

das 

" a 

pela 

Segundo Althusser, existe o fator ideol~gico subjace~ 

te a qualquer ação ou pr~tica, seja de um sujeito, seja de 

I h ( I '. ) 225 um apare o esco a, I greJ a, etc. . 

Nos documentos definidores de intenções, planos ou 

compromissos de entidades (aparelhos), costuma-se usar o 

termo filosofia. Em verdade, o que se pretende designar p~ 

lo termo fi losofia ~ aqui lo Althusser chama de ideologia. 

A confusão não ~ um mero trocadilho sem~ntico; ~ um artifi 

cio I inguistico.Dizer que um documento tem u~a filosofia 

??5 
-~ Al TI-IUSSER, Lou i s. I deo I og i a e Apare I hos I deo I ~g i cos 

Estado. S~o Paulo, Liv. r.:artins Fontes, 1'?74, p. 
de 

ç. 1 
().:..:-- . 
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significa pens~-Io em alto nivel. Anisio Teixeira adverte 

que na Am~rica Latina "as fi losofias da educaç~o tiveram, 

muitas vezes, um papel de meras ideologias, i.e., de racio 

nal izações e justificações de um estado de cOisas".226 

Para fazer filosofia, no sentido t~cnico do termo,se

ria indispens~vel o ingrediente da reflexão met~dica e ri-

b 't' f't d d' .' I 227 gorosa so re a pra Ica, com o I o e re Imenslona- a. 

Como não se costuma exercitar este m~todo - reflex~o 

sobre a pr~tica - mas, sim, determinar, a priori, objeti -
- , ~ 

vos e intençoes, torna-se necessario afirmar que nao se 

trata de filosofia, mas, sim, de ideologia. No sentido de 

falsa consci~ncia, esta opera, geralmente, como uma teoria 

deformada por uma i n-terpretaç~o e pr~t i ca extempor~neas, 

cuja função ~ ocultar a real idade, entrando ou não em cho

que com a ci~ncia. Sua ess~ncia não se reduz a fabular a 

real idade. Pode, tamb~m, atiçar a sua descoberta e, neste 

caso, atua como motivadora da ação inovadora. No outro ca

so, estimula pr~tica~ repetitivas e estandardizadas. 

Para efeito desta an~1 ise, irei operar com o conceito 

de Darcy Ribeiro, que entende a ideologia como reflexo co~ 

ceptual da pr~tica produtiva e embates sociais. Enquanto 
, 

repl ica conceitual da vida material, a ideologia reproduz 

o sistema produtivo e social, mas tamb~m influi sobre ele. 

Tanto pode retardar, como acelerar as alterações que se 
. t . 228 processa em seu In erlor. 

, - 229 
Não desejo discutir,alem disso, esta questao. 

?21' 
~ °TEIXEIRA, Anfsio. Revista Brasileira de Estudos Pedag~-

gicos.Rio de Janeiro(85):59, 1952. 
2?-

-/FURTER, Pierre. Educação e Reflexão. Petr~pol IS. Vozes. 
1978, p. 15. 

228 ' R!BEIRO, Darcy. Teoria do Brasil, 5.ed., Petr'opolls, Vo 
zes, p. 130. 

??9 -
~- Para maiores informacoes ve~: ~ue e Ideologia? de ~ari-

I ena Chau i, Co lesão Pr i me i ros Passos, Bras i I i C:1se, p. 125. 
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A import~ncia deste tipo de an~1 Ise nos e fornecida 

por Goldmann ao dizer que "~ evidente que se entende me -

Ihor a filosofia de Kant ou a de Pascal, se as vinculamos 

~s suas infra-estruturas sociais ... n~o ~ menos evidente, 

por~m que se aval iam melhor essas pr~prias infra-estrutu -

ras I igando-as, entre outras coisas, ao pensamento destes 

f · I ' f ,,230 I oso os • 

Interessa conhecer os condicionantes e o contexto so

cio-politico e economlco em que surge o CICIT; e como foi 

possivel formar-se, em Tubar~o, a convicç~o sobre a POSSI

bil idade de um trabalho piloto, paradigma de outros que,se 

acreditava, surgiriam pelo Brasil, para levar a cabo as 

determinaç~es da Lei 5692. 

Deduz-se da leitura da proposta do CICIT a exist~ncia 

de uma id~ia-força ou concepç~o de base a re~peito da edu

caça0 para o desenvolvimento. O prop~sito central ~ atuar 

no sentido de provocar um processo global e end~geno de 

desenvolvimento auto-sustentado, em condiç~es de candida -

tar o maior nGmero possivel de sujeitos ao gozo dos benefi 

CIOS do progresso. 

Esta id~ia tem muito a ver com a noçao de moderniza -

çao. 

f.iodern i zar ou atua I i zar uma soc i edade ser I a desenca -

dear em seu interior, um conjunto de aç~es tendentes a su

perar defasagens, arcaismos ou estagnaç~es,provocadas pela 

presença hegem~n i ca de forças soc i a i s, i mposs i b i 1 i tada s de 

. d I d 231 continuar se esenvo ven o. 

230GOLD~ANN, Lucien. Ci~ncias Humanas e Fi losofia. 5.ed., 
S~o Paulo, Rio, DIFEL, p. 52. 

231RIBEIRO, Darcy. O processo civi i i=at~rio. ~.ed., Vozes, 

p. 41 et passim. 
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O processo de modernização nao ocorre espont~neamente. 

-As experiencias modernizadoras havidas tem sido estimula -

das pelas metr~pol~s mais evoluidas que vem, 
, 

nas areas atra 

sadas,contextos a serem incorporados ~s suas zonas de in -
" 232 

fluencia~ 

Como esta incorporação nao pode mais ser real izada 

com os moldes escravistas ou coloniais, são implementadas 

mediante o translado de inovações t~cnol~gicas que dão orl 

gem a novos h~bitos, expectativas e padrões de vida. 

No plano administrativo, a modernização se dá pela 

substituição de normas e rotinas artesanais por processos 

ditos racionais. Se o computador em microfilmes entra na 

I ista das Inovaçoes ~ pura questão de estágio ou etapa pe~ 

seguida. 

No Brasil, a modernização foi implantada compulsoria

mente, com prestigio e proemin~ncia da tecnocracia, conver 

tida em "filosofia" da nova administração. 

A convicção de que o mal do Brasil era a falta de t~c 

nlco tem contagiado nao poucos burocratas do ensino que,no 

inicio da d~cada de 70, afirmaram ad nauseam, esta inverda 

de, embora, na ~poca, fosse aceita como ortodoxia. 

A t~cnica convertida em fi losofia politica conduziu a 

certo desprezo pela cultura cl~ssica, taxando-a de in~ti I 

e obsoleta. Proclamou oportuna a educação permanente ente~ 

dida como estrat~gia de preparação e atual ização de compo~ 

tamentos competentes. (Saber fazer!) ~ 

, 
No plano da estrategia governamental, com o "colapso 

do popul ismo", em 54, a tecnocracia foi respons~vel pelo 

232Ver a respeito: ~18EIRO, Darcy. O Dilema da ";m~rica La-
. P , I' " 19-n----------""""---~ 

tina. etropo IS, vo=es, lu. 



158 
renasc i men·to do i I um i n i smo, nao do per iodo das luzes (em 

que a burguesia proclamava a I iberdade e igualdade para t~ 

dos, porque necessitava do povo, para derrubar a aristocr~' 

cia), mas da fase da restauraç~o, quando o povo j~ fora 

convertido em objeto da hjst~ria. 

, 
Volta ire costumava dizer que "o povo permanecera sem-

pre ignorante e b~rba~o; s~o bois que necessitam de jugo, 

h · f" 233 c Icote e eno. 

Seo povo ~ imbecil por natureza, segundo esta concep

çao, e naturalmente incapaz de safar-se do marasmo, quem 

pode assumir o comando das mudanças desejadas? 

Os t~cnicos. Eles desenvolvem um tipo de racionalidade 

acima das vicissitudes e contradiç~es hist~ricas admitidas 

como residuos de uma ~poca de anomia e atraso. 

, 
O instrumento que expressa esta racional idade e o 

Plano.Convertido em novo deus ex machina, o plano aparece 

como substituto da democracia. As pr~ticas de mobil izac~o , 

e consulta foram substituidas pelas m~dias estatisticas 

dos t~cnicos, convictos que constituiriam nova el ite de 

iluminados, id~neos sondadores das necessidades do povo. 

Este economicismo auto-suficiente e autorit~rio n~o 

foi reproduzido, no entanto, em Tubar~o, ao menos como for 

mui ação te~rica. 

Vejamos como a FESSC conceitua o desenvolvimento:"A 

concepç~o do desenvolvimento envolve a aceitaç~o de um po

sicionamento fi los~fico-moral e t~cnico,porquanto impl ica 

num processo end~geno em que o homem sul-catarinense deve 

constituir-se no principal benefici~rio e agente. Para tan 

233 EBY, Freder i ck. apud. ti i st~r í a d.:l Educ.:lcãú i.:oderna. p. :27 I 
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to, este homem, organizado em municipal idades, comunidades, 

empresas, escolas, necessita ser conscientizado, capacita

do e mobil izado atra~~s,principalmente, das associaç~es de. 

o ~. o t dtO d d . .'." 234 munlclplOS In egra os com as en I a es unlversltarlas . 

Nesta concepçao, destacam-se dois pontos de interesse, 

ambos indicando o conte~do ideol~gico do grupo hegem~nico 

ap~s 64, que se prop~s restaurar a ordem social e recupe -

rar a economIa: 

o primeiro elemento de interesse nesta definição e a 

evocaçao que faz do conte~do ~tico, senão transcedente, do 

trabalho humano e de seu resultado, os bens materiais ne -
, "o 

cessarlos a vIda. 

Esta noçao tem sido veiculada pelos regimes autorit~

rios, restauradores de velhas ordenaç~es polfticas e econ~ 
, . 

mlcas, como tatlca de acobertamento dos reais objetivos a 

que estão servindo. No caso brasileiro, a "ordem restau-

rada" interessava prioritariamente ao capital ismo interna-

o I 235 clona . 

o elemento seguinte e a concepçao metafisica de socle 

dade nele envolvida. O que se depreeende da definição e 

uma sociedade como soma de diferentes formas de se organi

zar o homem, sempre entendido como despreparado para assu

mIr funç~es aut~nomas. 

Tal entendimento faz parte do ide~rio b~sico da Escola 

Superior de Guerra, j~ destacado neste trabalho, Tamb~m o

pera como forma de ocultação das contradiç~es de classeie~ 

tas, Sim, efetivamente constituem a sociedade real. 

23~ A 

'FESSC. Termos de Referencia. p, 409. 

235Ver a respeito: SODRÉ, ';elson ':Jerneck. Brasi I: RaJio
grafia de um r.;odelo_, :2,ed., Pter~pol is, Vo=es,19i"5. 
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No tempo do integral ismo, ocorreu a mesma cOisa. A ,-

d~ia de que na sociedade não existem classes que se op~em, 

mas instituiç~es que interagem, parece ser um denominador 

comum a estas formulaç~es ideol~gicas. Para o Integral ismo, 

a dinâmica social devia ser efetivada pela "participação 

na famil ia, participação no grupo profissional, pela partI 

cipação na associação cultural, participação no municipio 
( , , d di' , , 1,,236 ou prOVlnCla, na socle a e re Iglosa, no grupo naclona . r 

4.2 - A FESSC e sua Proposta de Desenvolvimento 

Regional 

Não esquecendo a recomendação de Goldmann - co

nhecer os sujeitos ou entidades de certa ~poca, estudando 

sua infra-estrutura, e conhecer esta pelo estudo da pr~ti-

d 237 '. . t d ' ca as pessoas , parece-me necessar~o ,n ro UZlr, agora, 

algumas informaç~es sobre a Fundação Educacional do Sul de 

Santa Catarina - FESSC - , entidade de ensino superior que 

opera em Tubarão, desde 1965. 

Em seu interior foram concebidas as an~1 Ises e estu~ 

dos, mediante pesquisas e levantamentos de dados prim~rios, 

que serViriam de base para decis~es importantes no campo 

da distribuição de recursos governamentais e locallzaçao 

de iniciativas empresariais de car~ter privado. 

A FESSC aparece na esteira do processo de interioriza 

çao do ensino superior atrav~s do qual a iniciativa parti

cular tornou-se predominante neste setor. 

23SEnciclop~dia do Integrallsmo. Vol.IX. O Integrallsmo 
a·Educ2Ç~O. Rio, Liv. CI~ssica, Introduç~o. 

')3-~ /GOLO"A"" L' ..... ". I.' ~'I ("'. ,.1,1"" uClen. ClenCluS jlUl7lanaS e tlQsorls3. 5. ed., 
são Paulo, ~io, OIFEL, 1975, p. 50. 

e 
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Fugindo ~ regra nacional, a FESSC nao reproduziu o mo 

delo de IES preocupadas apenas com o ensino. Estruturou-se, 

desde o inicio, com base no trip~ ENSINO-PESQUISA-EXTENSÃO p 

No campo do Ensino, implantou cursos que tivessem im

pac~o imediato no campo da modernização administrativa(Ec~ 

nomia, Administração, C. Cont~beis). No campo da pesquisa, 

a atenção se voltou para o estudo da realidade regional, 

com ~nfase no diagn~stico dos recursos e restrições. 

Adquiriu relevo especial o trabalho de assist~nciq t~c 

nlca e gerencial desenvolvido junto ~s pequenas e m~dias 

empresas estagnadas, fal idas ou invi~veis. 

No campo da Extensão, ofereceu uma gama variada de 

cursos de treinamento para uma cl ientela residual desocupa 

da ou semi-ocupada, abundante na região. (Em cinco anos de 

atuação neste setor, atendeu sete mil e quinhentas pessoas). 

Para dar consist~ncia ao trabalho, torn~-Io original 

e consequente, dedicou especial importância ao imperativo 

do relacionamento que a instituição deve guardar com o 

seu meio. Evitando o mimetismo e a dupl icidade entre prop~ 

sitos e real izações, a FESSC entendeu que a possibil idade 

de ver-se viabil izada no tempo e superar sua minoridade~ 

precariedade a que ningu~m se sujeita~ estaria em ajudar 

a viabi I izar a pr~pria regiao, espol iada por um tipo de eco 

nomla de enclave que teve, nos investimentos governamen 

tais, o principal fator de exaustão. 

Nasce, assim, a consci~ncia de um compromisso e a de

terminação de intervir no meio, com aportes educacionais 

diversificados, visando a mobil Izar e dinamizar os fatores 

tendentes_.~ decolagem de um novo desenvolvimento apregoado 

como necessarlo. 

Vencidas resist~ncias e dificuldades de todas as or -

dens, p~de a FESSC apresentar, no inicio da d~cada de 70, 
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um programa concebido de parceria com GEORGlA INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY - USA. 

Este programa pretendia real izar as condiç~es subjetl' 

vas - preparar pessoas competentes, para entenderem e en -

frentarem os desafios da região - e condiç~es objetivas -

meios e recursos no campo politico e institücional-, arti

culando-as na perspectiva da instauração de um processo,e

vitando aç~es isoladas. 

Destes estudos surgiu uma noçao da real idade regional 

que, em seguida, ~ apresentada sumariamente. 

4.3 - Diagn~stico Regional 

A partir dos estudos do Departa~ento de Pesqui

sas e Desenvolvimento da FESSC, a região p~de visuarizar

se em suas car~ncias e recursos, antes confusamente conhe-

cidos. 

Nos inGmeros trabalhos produzidos,238 desenvolve-se a 

id~ia sobre subdesenvolvimento cr~nico. 

A I ista de problemas ou car~ncias aponta vinte e nove 

g~upos de obst~culos. Vou destacar apenas nove, que consI

dero mais relevantes. 

238A FESSC ja publ icou quase uma centena de trabalhos. Para 
efeitos desta an~1 ise destacam-se: 

Termos de Ref er~nc i a do Processo de P I a nC,j amento m I -

cro-reg i ona I, 2 vo lumes, 1975; 
- Programa OPD/FESSC. 1972. Este prograna expressa uma 

primeira concepção de intervenç~o global dos agentes 
de desenvolvimento. Indica alternativas, sugere aç~es 
e identifica os meios; 

- Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Tubar~o. 
1973. 
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4.3. I - Problemas e Obst~culos 

- baixa oferta de empregos: incremento 

pouco superior a 1% ao ano, no periodo 1940-60; 

- predominio do minifGndio: 94% dos 

tem 19,9 ha, em m~dia; 

. . 
Imovels rurais 

- e/avada taxa de desemprego: 20 % em relaç~o ~ popu

laç~o acima de vinte anos; 

- ~xodo seletivo da populaç~o: a juventude emigra, ou 

para estudar, ou para trabalhar em outros centros; 

- p~sslmo uso do solo: apenas 2/6 das terras s~o f~r

teis e planas, sendo que 50% destas são alagadas ou inund~ 

vels (em torno de 35 mil ha); 

- po/uiç~o alarmante de riOS, lagos, solos e atmosfe

ra, em algumas local idades, decorrente da extração do car

vao mineral, seu tratamento e uso; 

- fraca captação de poupanças e fraca canal izaç~o de 

projetos multipl icativos; 

- predomin~ncia maçiça de ramos industriais tradicio-

na I S, sem diversificac~o; empresas famil iares, estilo "fun , -
qo de quintal", na sua maioria; primarismo gerencial e or

ganizacional; aus~ncia completa de informaç~es cientificas 

e tecnol~gica; dificuldade de mercado e de acesso ~s fon -

tes de cr~dito; 

- carencla de lideranças politicas progressistas(sic!). 

Esta quest~o tem sido mat~ria para muita conversa. A FESSC 

sempre entendeu como impossTvel qualquer tentativa de mu -

dança do status qUO, se feita com a ~tica da el ite local, 

perdul~ria e saudosista. 

~ais que reeducar a el ite, a FESSC se preocupou em 

f "f·" ormar novas orças vivas. 

j i de ranças aut~nt i casll (91' i fú rleu, A. J . :.:.) ter:1 d i f i cu I tado 
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. " . o processo de desenvolvimento do munlClplO, acentuadamente 

no setor industrial. Dever~, portanto, ser criteriosa. -e 

sistematicamente desenvolvida uma programacão com vistas ~ . 
multipl icação de Ifderes que, pelo dinamismo e segurança~ 

consigam reconquistar a confiança e o interesse da comuni-

d d 11 239 a e . 

4.3.2 - Recursos e Potencial idades 

De vinte e oito grupos de recursos, ponho 

em destaque oito: 

- proximidade dos grandes centros consumidores (ver. 

mapa nº I, anexo nº I~); 

- bom cl ima: sub-tropical, quente, semi-~mido; 

, , 
excepcional potencial turistico: praias, aguas ter-

mo-medicinais, serra e pontos singulares, como locais his

t~ricos, coloniais e folcl~ricos, com destaque ~os samba -

qUIs; 

recursos naturais abundantes: carvao mineral, argi

la, caul im, feldspato, fluorita, e outros; 

- parque produtor de energia termoel~trica; 

produção de 70% do carvão mineral do pai.s e IOO~ do 

carvao metalGrgico; 

- farto potencial de mão-de-obra; 

- dois nGcleos universit~rios em formacão, (CriciGma . 
e Tubarão) com destaque para o nGcleo de Tubarão. AI i se 

entende que o investimento na Universidade somente se JUS

tifica quando esta se constitui um fator de desenvolvimen-

')'9 
kJ FESSC, Programa de Desenvolvimento Integrado de Tubarão. 

1973, p. 35. 
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to local, com mlssao de articular, aglutinar e canal izar 

forças e fatores de desenvolvimento, se dispersos, ociosos 

ou mal orientados. 

4 
240 .3.3 - Causas do Atraso 

S~o apontadas tr~s causas principais: 

- tipo do colonizador:o Imigrante(luso-açoriano) po -

voou a regi~o antes de conhecer, na Europa, a revoluc~o In 
> 

dustrial; aqui manteve-se isolado at~ recentemente. 

"O povoamento se deu a partir de uma civil izaç~o pr~

industrial e que havia cristal izado h~bitos culturais e 

modos de produç~o correspondentes a uma economia de subsis 

t " ." 241 encla ; 

- isolamento secular da regiao: condicionada por fat~ 

res geogr~ficos, a reglao foi condenada ao ilhamento."A re 

gi~o n~o esteve, em nenhum momento, atrelada aos ciclos e-
". d ~" 242 conomlcos o paIs; 

- economia de enclave: na inadequada exploraç~o dos 

recursos naturais reside, tamb~m, grande parte da inibiç~o 

~s iniciativas empresariais, pois o tipo de economia im -

plantado foi o enclave(colonial ismo interno),reforçado pe

los "empreendimentos federais •.. respons~veis diretos pe

lo n~o surgimento da industrial izaç~o como processo e pela 

240Desde sua implantaç~o, houve dentro da FESSC a preocupa 
çao em saber o porqu~ do atraso da regi~o. Em v~rios e~ 
tudos, cncontt'am-se refel~~nc i as ~s causas. Por uma que~ 
t~o de economia de tempo, escolhi um documento mais 
atua I para fazer a an~ I i se: Programa r.; i cro-Reg i ona 1 da 
Ar.;UREL, FESSC, 1979. 

241 FESSC. Programa t.: i cro-reg i ona I du Reg i ~o da A~·:LlREL. p. 
Justificativa. 

') L1 ') 
-+-Idem. Justificativa. 
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inibiç~o das iniciativas empresariais privadas, mediante 

um hiperpaternal ismo prevalescente por mais de 20 anos ••. 

instalaram uma mental idade de desenvolvimento que, na ver

dade, era apenas um pseudo-processo de crescimento".243 

o esvaziamento econ~mico da regi~o, constatado pela 

FESSC
244

, manifestava-se na baixa arrecadaç~o municipal, 

condenando as prefeituras ~ in~rcia quase total, com alto 

grau de depend~ncia politica em relaç~o ao Governo Esta -

dua I. 

Sem autonomia, a adminjstraç~o municipal acaba inefi

ciente. 

Riggs afirma que "o grau de efici~ncia administrativa 

de uma burocracia varia na razao inversa do peso de seu p~ 

d 
,,245 

er • 

A indol~ncia da el ite local frente a iniciativas em -

presariais nao impediu, no entanto, que esta mesma el ite 

soubesse tirar proveito desta conjuntura de desenvolvimen

to negativo na regi~o. Embora incapaz de desencadear o de

senvolvimento, nunca deixou de agir como autoridade poder~ 
246 

sa. 

Uma ~rea onde costuma exercer seu poder ~ a tribut~-

Diz Riggs: 

243 -FESSC. Programa r.; i cro- Reg i ona I da Reg i ao da Ar. 1 LI RE L • J us-
tificativa. 

244D t '. . f't 't d en re varias pesquisas el as a respel o, merece est~ 

que:Termos de nefere~ncja para o Planejamento de Região 
Sul. Foi feito amplo levantamento regional com coleta 
de dados prim~ríos em todos os setores sociais. 

245 R!GGS, Fred. Administração nos Paises em Desenvolvimen
to; a teoria da sociedade prism~tica. Rio, Ed. FGV., 
-I ()"7 n ')(; I ..//(). p .. _o • 

2/..:) 
. Ver a respeito: RIGGS, Fred. Opa cito p. 300. 
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liA el ite, com o poder de que desfruta, evita, escanda 

losamente o pagamento dos i~postos. A ironia na taxaç~o 

prism~tica at~ em que os que mais podem pagar conseguem,em 

grande parte,fugir ao pagamento, enquanto os que menos con 

diç~es t~m para pagar s~o obrigados a entrar com a parte 

do I ~ 11,247 
eao . 

Riggs chama isto de evitaç~o de impostos (grifo meu,A. 

J.r.l.). 

Como consequencla imediata,a evitaç~o dos impostos 

por parte da el ite, gera a crescente desigualdade na dis -

tribuiç~o do ~nus dos serviços p~bl icos (quem pode pagar, 

evita; quem n~o pode; paga), sendo inevit~vel a pen~ria e 
, ,. 

a carencia de bens e serviços basico~ como saude e educa 
248 

çao. 

Em Tubar~o, tornou-se costume evitar impostos, usando 
. 249 

se o esquema a segulr~ 

A aI iquota de c~lculo de imposto predial e territo -

rial ~ de 5% do valor venal do im~vel, se for terreno; e; 

de 1%, se for resid~ncia pr~pria; e, de 1,5%, se for resi

d~ncia comercial e industrial, n~o importando se estiver 

locada ou fechada. 

Esta ai iquota, nos foi dito, ~ mais alta que na maioria 

das cidades de porte m~dio.As aval iaç~es (valor venal), no 

entanto, s~o extremamente baixas. Por exemplo: um terreno 
, '0 

de valor comercial proximo a Cr~ 1.000.000,00 tem valor ve 

nal em torno de Cr~ 40.000,00. Neste caso, o propriet~rio 

247 R F d . I GGS, re. op. C I t . , p. 309. 

248 I d . t " I ') em, op. C J • p. J -

2L1 .. 9 - .. ~ 
I nformacoes co I h I dus no setor de upt'cCaGClçaO Clcl Pt'efe i-
tupu r.:u~ i c i pa I de T ubar~o. 
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pagaria, em 1980, Cr$ 2.000,00 de imposto. 

Em certos casos, o imposto calculado nao cobre o cus

to da operaç~o de cobrança. 

Ocorre, ainda, que os reajustes nos percentuais de a

val iaç~o sempre foram inferiores aos' indices oficiais da 

inflaç~o. Em 1978, com inflaç~o de 82%,0 reajuste da ava -

I iaç~o foi de 35%. 

N~o ~ de estranhar, portanto, se encontrarem amplas 

~reas desocupadas pr~ximas ao centro da cidade. Estaria a 

tuando um tipo de I~gica de acumulaç~o que tem, na evitaç~o 

de impostos (no caso de Tubar~o, a evitaç~o ~ institucio -

nal izada), o mecanismo de assegurar a valorizaç~o crescen-
. ,. 

te do Imovel. 

Gunder Frank, que estudou a problem~tica do desenvol

vimento do sub-desenvolvimento, constata que regi~es mantl 

das isoladas, longe da presença do colonizador depredador, 

conseguiram se desenvolver.
250 

No Su I . de Santa Catar i na, a manutenç~o de uma situa 

çao de cr~nico sub-desenvolvimento deveu-se a uma soma de 

fatores adversos associados. 

E f t t d d F . d O I' . 251 stes a ores, no en en er e ranclsco e Ivelra, 

constituem a I~gica interna do desenvolvimento brasileiro, 

que reproduz internamente as contradiç~es que enfrenta no 

campo externo. 

250 '-"A' '/ ~ d 'o I o t d S' d/O t c I.' ,;, hn re'" ,J. ;:,'sen vo v I r.len o o Ui) esenvo v I r.len o 
Latino-Americano. In:PE~EIRA, 
e Subdesenvolvimento. 3.cd., 

2510LIVEln,\.A, F o d °t rQ~CISCO e. Opa CI • 

L
' o / ),,' • ' ~ 
UI = I, org. :..;roan I =a~ 

Zahar, /975, p. 30. 
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4.3.4 - Soluç~es SUgeridas 

A id~ia mais forte de compromissos da 

FESSC com o seu meio encontra-se no Pr09rama DPD/FESSC,pr~· 

duzido a partir de um conhecimento pr~vio da real idade re-

9ional e de orientaç~es metodol~9icas obtidas num curso so

bre "Desenvolvimento Econ~mico Internacional", promovido pe

lo Instituto Tecnol~9ico da Ge~r9ia, USA, em 1972, real izado 

pelo diretor do DPD. 

"0 Pr09rama DPD/FESSC ~ um 'Pr09rama Piloto', a ser op~ 

d . ~ d ~ . I 252 . . I ra o em uma re91ao e pr09ramaçao espeCla, cUJa sln9U a-

ridade, como iniciativa e como modelo, enseja uma plural ida

de de experi~ncias util iz~veis em outras ~reas do Estado e 

do Pais. Simultaneamente, a heter09ênea real idade Impoe a 

concentração de esforços e recursos humanos, o que leva ao 

pleno empre90 dos recursos minerais e do fator empresarial, 

criando um polo de expansão industrial nucleado na carboqui-
. ,,253 

mica. 

. , 
Defla9rar um processo de desenvolvimento end0geno, mul-

tipl icativo e auto-sustentado ~ entendido como imperativo ao 

qual devem se. juntar fatores eX~genos e internos. Aqueles 

"caracterlsticamente 90vernamentais são epis~dicos e pater -

I ." " . t . d . " 254 na I stas ,estes, I ner es, oc 10SOS ou I spersos • 

A estrat~9ia de execução contempla com destaque, a mobi 

I ização de fatores locais de cujo empenho resultur~ que o 

destino dos projetos sejam as prateleiras ou o canteiro de 

obras; "jamais haver~ pr09ramas e projetos em implantação,e~ 

quanto não forem mobil izados e capacitados os fatores locais 

?5° ~ "'0 Su I de Santa Catar i na fo i i nc I u i do no I Pi<D como ~rea 
?e Pr09rama~ão Especial do Governo Fed~ral. Constitui o 
unico "bolsao" de pobreza do Sul do Pais. 

253','iLLCr) I ' J\ 1... L.. " , J o se. Pr09rama DPD/FESSC. IV 
254 Idem, p. I. 
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Nesta estrat~gia ganha import~ncia decisiva a "Universi 

dade como fator-chave na crlaçao de um processo endógeno,mul 

tipl icativo e auto-sustentado de desenvolvimento .•. garan -

tindo a irreversibil idade dos planos ••• ".256 

o programa sugere um elenco·_deintervenç~es. Sua mlssao 

b~sica seria reverter a tend~ncia de agravamento da situacão . 
problem~tica. Sua execução provocaria a abertura de novos ve 

.. '" 
tores a regiao, pelos quais haveriam de ingressar aportes mo 

dernizantes nas posturas e pr~ticas administrativas, empre

sariais, pol iticas e culturais. 

, 
O elemento de interesse destacado e o privi legiamento 

conferido ~ Universidade, entendida como uma esp~cle de ala

vanca de remoção de obst~culos institucionais. 

Dos sete objetivos do Programa, merece destaque o ~Iti-

mo: 

Objetivo nº 7: "Criar e desenvolver um n~cleo local de 

"know-how", inclusive, atrav~s do interc~mbio t~cnico com 

entidades cong~neres do exterior, objetivando absorver conhe 

cimentos e tecnologia de n~cleos mais desenvolvidos, adapt~

los e apl ic~-Ios ~ real idade, inovando ou criando metodolo-

. (. t'" d' t ,,257 glas, prlnClplOS, ecnlcas e proce Imen os • 

255 1dem , p. 2. 
256 

:2 • Idem, p. 
·")5 .... 
~ I 

18. Iderr.. p. 
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2~8 

A convlcçao de que o planejamento - deve ser global e 

integrado perpassa todos os enunciados. E a FESSC ~ definida 

como "0 mais potencial, din~mico e motivado fator local de 

d I · t" 259 esenvo vlmen o • 

Pensa ser "essencial que todas as entidades e ~rgãos p~ 

bl icos aceitem e incentivem esta iniciativa (da FESSC) pois 

al~m de corresponder ~s diretrizes do I PND ... , ~s do Proje

to Catarinense de Desenvolvimento, acresce que essa universl 

dade ~ o ~nico fator em condiç~es de conscientizar crescent~ 

t b · I . t d' '" . d' f " 260 men e, mo I Izar e man er Inamlcos os emals atores ••.. 

À universidade local (FESSC) caberia a missão insubsti-
( 

tUlvel de revelar os novos caminhos, anunciar os novos tem -

pos, elaborar nova consci~ncia e fecundar novos c~rebros; ~ 

ind~stria caberia a função de ser o "coração do desenvol 

vimento gl oba I", concebido como resultante de uma 

perfeita harmonia entre o desenvolvimento econ~mico, social 

e polftico. O fator "ind~stria" real izaria a homeostase en -

258 A convicçao na efic~cia da intervencão social atrav~s do 
planejamento racional pressupunha, ~m principio, a dispo
sição dos diferentes segmentos e classes sociais em ab
dicar do direito de planejar-se enquanto agrupamento so
cial; ou, em outra hip~tese, pressupunha terem desapare
cido as'classes sociais, ou ainda, nunca existido ..• 
Tal ponto de vista parece sustentar-se na noção de que 
a sociedade ~ uma "comunidade planej~vel". 
Charles 8ettelheim afirma ser impossivel planejar a ocor
r~ncia no sistema capital ista, onde impera a propriedade 
privada dos meios de produção; a planificação s~ ~ vi~vel, 
enquanto expressa "um modo de funcionamento de um ceto ti 
po de sociedade" na qual "não existam não-trabalhadores"
e onde os meios de produção são propriedade coletiva. Ver 

SETTELHEII.:, Charles. Planificacão e Desenvolvi~ento Acele -
lerado. Rio. Zahar, 1976, p. 20. 

2 59, "1 L L c R J' -t ') I·.L. L\, ose. Opa CI ., p. ~. 

2:-0"(~!LCR J' -t 1") I·.u .... L\, ose. op. CI • p. i,-,). 
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tre os tr~s sistemas aut~nomos, 
, 

porem interdependentes. 

Embora o Programa se diga fundamentado na filosofia do 

"Brasi I revolucion~rio", nota-se certa diferença entre a P~2 

posta do Programa e a proposta do I PND. 

Enquanto o I PND supõe que mais eficientes sao as açoes 

que prescindam da participação dos destinat~rios, o Programa 

coloca como indispens~vel a mobil ização de todos os fatores 

locais de desenvolvimento (democracia social e democracia e

con~mica). 

No I PND, desenvolvimento social e desenvolvimento eco-

n~mico sao dominios distintos, cabendo ao social a condicão 
> 

marginal e subsidi~ria, ou como diz LGcio Kowarick, "Lubrifi 

d A. "261 
cante e engrenagens economlcas • 

No Programa, o social ~ entendido como fator aut~nomo, 

passivel de tratamento interdependente do econ~mico e do fa

tor politico imaginado com funções de preparação e lançamen

to de novas lideranças. 

o diagn~stico feito constata a fal~ncia das velhas I ide 

ranças, sempre auto-intituladas ·de "forças-vivas". 

Subjacente a esta formulação est~ a crença em que a "re 

volução" em marcha no Brasil teria apagado e enfiado no mu

seu da hist~ria os valores arc~icos. Acredita-se que a "1 im

peza" prometida em 1964, de fato teria sido feita. Se a ~rea 

est~ pronta, que resta fazer? Semear novas id~ias, novos me

todos de trabalho, educar novos lideres, produzir novas in -

formações cientificas e tecnol~gicas, dentro de uma pura ra

cional idade t~cnica. 

Quem teria tal incumb~ncia? No campo institucional, a 

26/I<01'JARICK, L~cio. Estrat~9ias do Planejamento Social 
Brasi I. Cadernos CE8RAP, nº 2, p. 9. 

no 
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Universidade (FESSC) e ag~nclas formadoras de recursos huma-

nos, dentre as quais o CICITj no campo do processo global, a 

IndGstria. Tanto numa, como em outra, o elo definitivo da mu 

dança ~ o novo homem, instrumental izado com a"fi losofia" do 

desenvolvimento integral e integrado, possibil itado, dentre 

outras coisas)por uma educaç~o inovadora. (Vide: A FESSC e o 

Desenvolvimento do Sul, anexo nº 13). 

4.4 - Discurso e Pr~tica Educacional em Santa Catarina 

no Inicio da D~cada de 70 

4.4.1 - No Plano Governamental 

Em Santa Catarina, o confl ito entre o dis

curso humanit~rio sobre a educaç~o, preso ainda ao pedagogi~ 

mo tradicional, e a proposta economicista, 

pital humano), ~ patente. 

(educac~o como ca , 

H~ no entanto uma curiosa diferença. Os pedagogos da Se 

cretaria da Educaç~o parecem mais conservadores que os do 

~:EC, enquanto os economistas da Secretaria de Planejament05C. 

parecem mais progressistas que os da IPEA. 

A "filosofia" do Plano Setorial de Educaç~o (71-74) cal 

ca-se na metafisica tradicional. ~:ela, o homem fica concei

tuado como ser atemporal e supra-hist~rico. Pela educaç~o,e~ 

contra o homem a oportunidade de humanizar-se. Existe uma 

"pir~mjde axial comum" erguida pela comunidade, estando, o 

"humanismo crist~o" em seu topo. A passagem do ser-natural a 

ser cultural ~ possibi I itada pela educaç~o que harmoniza a 
0/0 

inserçao do individuo na sociedade.-
O

-

0G0 ~ 
~ "Estado de Santa Catarina. SEE.Plano Setorial de Educaçao 

e Cultura (1971-1974), p. 4. 
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A nivel federal, desde o Plano Decenal, a educaç~o ~ en 

carada de outro modo. 

Embora impere ainda a imprecisao em general idade existe 

a preocupação com o entrosamento, racional idade, produtivid~ 

de, combate ~s defici~ncias etc. (Plano Estrat~gico de Desen 

vo I v i mento ) . 

Surge a intuição da componente t~cnica da educação,con

trastando com a noçao pr~-cientifica da educação, exarada no 

Plano Estadual. 

No Projeto Catarinense de Desenvolvimento, que foi o 

Plano de Governo de Colombo Sal les (1973-75), a educação es

t~ sob tripl ice dimensão: Social-Econ~mica-Tecnol~gica. 

-"Sob o primeiro aspecto, a educaç~o ~ exig~ncia b~sica 

do ser humano e deve visar o universo da população. 

- Sob o segundo aspecto a educação visa a responder 

demanda de pessoal qual ificado pelo mercado. A sua razao 

ser sao as exig~ncias do sistema econ~mico. 

... 
a necessidade 

a 

de 

.Sob o terceiro aspecto, quer-se atender 

econ~mica de inovaç~o, modernização e avanço t I '· ,,263 ecno oglco. 

o modelo operacional adotado para fazer esta abordagem 

diz-se i nsp i rado na proposta da OECD-Projeto ~.:ed iterrâneo

que fez ~poca na d~cada de 60 e contribuiu para a implanta

çao da abordagem economlca na educação brasileira. são de 

Herbert Parnes os estudos mais conhecidos sobre modelos In -

tegrados de formação de recursos humanos. Parnes distingue 

tr~s ~reas distintas embora imbricadas, no processo de plan~ 

jamento da educação: 

- educação geral, de base, sem objetivos profissionais; 

263Estado de Santa Catarina. Projeto Catarinense de Desenvol
vimento (1971-197-:1-), p. 50. 



- educaç~o t~cnica, preocupada 
185 

em formar m~o-de-obra u-

ti I iz~vel em ,ocupaç~es existentes no mercado; 

- formaç~o 

desenvolvimento 

de atitudes cientificas 
'. 264 

tecnologlco. 

ou favor~veis ao 

No modelo do Projeto Catarinense de Desenvolvimento, os 

tr~s sub-sistemas são pensados de modo integrado, de tal mo

do que o produto final seja um serviço ~ "comunidade". 

Dois t~cnicos da FESSC fizeram parte da eqUipe que ela

borou a proposta educacional do projeto. 

Este fato foi importante para aViar a negoclaçao do pr2 

jeto do CICIT na esfera de governo e abre uma avenida de en

tendimento de outros eventos havidos em Tubarão no setor das 

iniciativas educacionais, basicamente resumidas nas real iza-

çoes da FESSC. 

A impressao que tenho de que os pedagogos e economistas 

da SEE e ~EC e Secretaria do Planejamento de Santa Catarina 

e do IPEA se posiciona diferentemente frente ao mesmo fato 

(funç~es da educação na sociedade) se fundamenta na observa

ção do teor tomista da id~ia de homem, exagerada no Plano Se 

torial de Educação de Santa Catarina, enquanto que,no ~EC,j~ 

f 'I . . t {f· d t 't· 265 se azem ana Ises clen I Icas a ema Ica. 

De outro lado, os planejadores do Projeto Catarinense 

entendem que a educação constitui dominio pr~prio, embora In 

terdependente, no processo de planejamento. Nos Planos de Go 

verno mormente no I PND, a educação ~ instrumental izada como 

254 . .. ." 
PA~NES, Herbert. Paclflcaclon de los Recursos Humanos y 

de la educaci~n: alcance y metodos, p. 7. 
265r.;EC_ Po I i ti ca i .. lac i ona I I ntegrada da Educação. 1975. Pare

ce que foi atrav~~ desse docume~to que o ~:EC começou a 
discutir a educ3çao como estrategia de reForma social: 
Educação co~o pa~ceira da Pol itica Social. 
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" 266 ingrediente subsidi~rio do crescimento economlco. 

4.4.2 - No Plano da FESSC 

Em Tubarão, esta tem~tica era discutida,no 

final da d~cada de 60 e inicio de 70, da seguinte maneira: o 

processo de desenvolvimento social resulta da ação do homem 

sobre a natureza e . nele, distinguem-se os recursos naturais 

(abundantes e subaprove i tados) e os recursos humanos (despre

parados para explorar a natureza e, por conseguinte, carentes 

de bens e serviços). 

Afirmando que "os recursos humanos devem, pOIS, ser cria 

dos com vistas ao aproveitamento racional dos recursos natu-
• 267,.. - , ,.. 

ra!s", propoe-se como funçao basica da educaçao a capacl-

,.. d h d d" "f" d 268 taçao o omem para um merca o I vers I I ca o. 

Admite-se que o planejamento deve ser: 

- global, isto ~, nenhuma solução queda eficaz, senao 

I " t d 269 evar em conta o SIS ema to o; 

I " d t' . t" 270 - centra Iza o e par IClpa IVO. 

Dois meses depois, em outro documento, afirmava-se que 

"se em tempos passados, a educação correspondia a uma exig~n

cia do desenvolvimento da personal idade, hoje ela decorre,e~ 

sencialmente, de uma exig~ncia do desenvolvimento da socieda 

266KA\'JALICK, LGcio. Estrat~9ias do Planejamento Social no 
Bras i I. Cadernos do CEBRAP. nº 2, 1972. 

2S7DELLA GILlSTIi-:A, Osvaldo. Perspectivas de Implantacão e 
Desenvolvimento do Ensino Superior na Re9i~o Sul de 
Santa Catarina. Tubar~o, março de 1958, p. 5 

258r.:ais tarde (1973), sera dito, no projeto do C'ICIT, que 
da um faz seu mercado. 

')"9 
~0 DELLA GIUSTI\A, Osvaldo. op. cit., p. 9. 
~70 
- Idem, p. 10. 

de 

ca 
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Citando a ~ater et ~agistra, o documento chama a aten -

çao para a problem~tica educacional do mundo moderno e,espe

cialmente, do Sul de Santa Catarina, em fase de urbanizacão , 

acelerada. 

Defende o ponto de vista que ppeconiza alocar a educa

çao como fator de investimento" ••• os paises mais desenvolvi

dos investem parcelas expressivas de seus orçamentos na edu

cação.Eles compreenderam que formar t~c~icos ~ tão import~nte 
. . ,,272 

como construir USinas. 

Condena o academieismo como tara do atavismo cultural 

ainda vivo no Brasil e sugere como caminhos: 

- mudança de mental idade (sic!)nas burocracias do ensI

no: nesta estrat~gia ganha import~ncia suprema o planejamen

to, pois "o ensino do pais vinha se desenvolvendo at~ h~ po~ 

b d " 273 co tempo, ao sa or o acaso ; 

- racional ização dos eurriculos e introdu~ão do ensino 

profissional: condena a seriação hier~rquica do sistema de 

ensino brasileiro; afirma a necessidade de uma escolarização 

b~sica, seguida de formação profissional: "Seria I~gico que 

se prolongue o ensino prim~rio, transformando-o realmente em 

ensino b~sico, introdução da criança no mundo e na vida, e 

se partisse de imediato, para a formação t~cnico-profissio -

11.274 , nal 

271DELLA GIUSTINA, Osvaldo. Um Plano Integrado para o Desen
volvimento do Ensino. Tubarão, maio 1968, p. I. 

272 
Idem, p. 2. 

273 I d 3 em, p. . 
'),... 1 
-/~DELLA GIUSTINA, Osvaldo. Um Plano Integrado para o Desen-

volvimento do Ensino. Tubar~o, maio/JS, p.4. 
V;-se não s~ clara anologia com o que veio a ser tr~s ~nos 

e meIo depois a Lei 5592, mas sua verdadeira antecipação. 
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- integraç~o de novas formas de educaç~o: identificando 

lacunas da Lei 4. 024/61, que nada diz sobre outros fatores 

de educaç~o, insiste em que a escola deve integrar-se a to

dos os meios de difus~o cultural: "N~o ~ concebivel que tais 

veiculos(cinema, r~dio, TV, imprensa) de formaç~o sejam ap~ 

nas considerados um problema de policia ou de censura e nao 

d d ~ t B' I" 275 e e ucaçao, como acon ece no rasl . 

Esta ~Itima id~ia, no começo da d~cada de 70, começou a 

ocupar largos espaços nos debates educacionais do mundo to -

do. 

o Relat~rio Faure, que condensou os resultados da Conf~ 

r~ncia da UNESCO, de 1970, equaciona esta quest~o sob a de -

signaç~o de CIDADE EDUCATIVA. Na FESSC, a id~ia ganhou mais 

sistematicidade e eleg~ncia no modelo operacional chamado 

f.lundo do Traba I ho, pensado sob a ~t i ca da educaç~o permanen

te, cidade educativa e integraç~o dos fatores de educaç~o e~ 

tre SI com vistas ~ prestaç~o de serviços educacionais e cul 

turais diversificados ao meio. (Ver ~undo do Trabalho, anexo 

nº 14). 

Deve-se destacar que a FESSC como n~cleo universit~rio 

emergente propunha teorias e as levava ao teste da pr~tica. 

Acreditava que a educaç~o pode ser fator de desenvolvi

mento e fomentadora de pr~ticas de Inovaçao no mundo do tra

balho, na profiss~o, nos negoclos. Afirmava a import~ncia 

dos recursos humanos com nova mental idade e la ~ classe de 

aula com abordagens compativeis com aquilo que pensava. 

Um estud0
276 

real izado pelos formandos de Economia re -

flete a resson~ncia nos acad~micos, do cl ima reinante no Cam 

275
1d em , p. 5. 

r')7'-
.... JFESSC. A educaçãQ no Sul de Santa Catarina. Tubar~o, 1958. 
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pus da FESSC. Citando obras best-sel ler da ~poca277, os aca

d~micos afirmam "que na educaç~o se desperta e revigora o es 

pirito comunit~rio, forjam-se condiç~es para tomada de cons

ci~ncia dos problemas e,bem assim escolhem-se as melhores ai 

ternativas para sua produç~o; se cria verdadeira mental idade 

empresarial e se ai icerça o aprimoramento tecnol~gico, a ra

cional izaç~o e a produtividade voltada n~o somente ~ id~ia 

de lucro monet~rio, mas, sobretudo, ~ promoç~o integral do 

h 
,,278 

ornem ••• 

Na mesma ~poca (outubro/1968), enquanto quartanistas de 

Economia de uma ~~vel IES implantada numa regi~o espol iada 

pelo colonial ismo interno, expressavam tamanha f~ no poder 

da raz~o e da educaç~o, oitocentos e cinquenta lideres uni -

versit~rios de todo o Brasil eram presos e enquadrados na 

LSN, por tentarem real izar um congresso da proscrita UNE, 

quando seriam debatidas teses sobre a reforma universit~ria, 

Relat~rio Atcon, privatizaç~o do ensino, falta de vagas,ab -

sorç~o de fatias do mercado de empregos altamente especial i

zados por t~cnicos estrangeiros a serviço das multinacionais, 

todos assuntos caros ~ classe m~dia brasileira em processo 

de crescente agitac~o e confl ito com o poder de excecão , , 

Apenas dois meses ap~s (em dezembro de 68), ~ editado o 

AI-5 com aumento de rigor nos m~todos de controle social. 

o fato curioso a ser destacado e que, enquanto estudan

tes oriundos basicamente da classe m~dia radical izavam sua 

luta contra a implantação do ensino pago e contestavam as 

bases do regime, eles que estudavam em universidades gratui-

277 O desaf i o da--ÂtD-~-ª-l-srtinêG R. :(enedy; O Desaf i o A!ner i c!l, 
~de J.J.S. Schreiber e outros. 

r)'- o 
~I 0 n:ssc . A educaç~o no Su I de Santa Catar- i na. T ubar~o, out. 

1958, p. 3. 
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tas, os estudantes da FESSC, que pagavam o enSino, expressam 

a convicção de que estariam recebendo uma educação eficaz, 

Tal contraste requer que se especulem os pressupostos 

"filos~fiGos" (ideol~gicos) do tipo de educação implementado 

na FESSC. 

Em qualquer grupo humano existem lideres, gUias, sacer

dotes e buf~es encarregados de dirigir, guiar, sacramental i

zar e divertir a população. 

As el ites esclarecidas, parece que, sempre se auto-intl 

tularam de guias do povo que segundo elas jamais poderiam 
279 

conduzir-se a si mesmo. 

No Brasil, em decorr~ncia do tipo de formação hist~ri

ca, os mil itares e cl~rigos desempenharam, em planos difere~ 

tes a "missão" de tutela e guia do povo. Pode-se dizer que 

estes constituem duas categorias de "iluminadores", talvez 

as mais destacadas pelo poder que det~m de tutelar, de um 

lado, e de evangel izar, de outro, a sociedade. 

A corporaçao mil itar, segundo Nelson ~erneeck Sodr~280 
alterou ao longo da hist~ria sua função social: de defesa e 

coesão do territ~rio nacional ou da salvaguarda da constitui 

ção passou nas duas Gltimas d~cadas a assumir novas funções 

no campo social. 

Talvez, instadas pelo cl ima de guerra fria reinante des 

de a d~cada de cinquenta, as forças armadas mais e mais se 

atribuiram a missão de tutelar e guiar o povo. 

279pO~CE, Anfbal. Educação e luta de classes. 2.ed. são Pau
lo, Cortez Editora, 1981. 
Nesta obra Ponce tenta mostrar o desprezo a que foi co~ 

denado o povo pela"classe culta" de todos os tempos. 
280 (- I'· '. p ••• SODi?c, ~.J. t'erneck. rilstorla : ... lltar do 8rasi I. 3.ed.,Rio 

de Janeiro, Civi Ilzaç~o Brasi leira, 1980. 
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Por tr~s da iniciativa mil itar de defender o povo de 

ideologias estranhas "~ civil izaç~o ocidental e crist~" est~ 

a id~ia de que o povo, se nao chega a ser naturalmente imbe

cil, como pensava Voltaire, ~ Incapaz de auto-determinar-se. 

A incapacidade natural, segundo esta ideologia, justificaria 

a presença de uma instituiç~o forte e capaz de garantir a ma 

nutenç~o de certo status quo. 

A Escola Superior de Guerra ~ o c~rebro pensante, onde 

. t . t d t· 281 se SIS ematlza es a ou rlna. 

Naturalmente, que n~o se pode afirmar estar o ex~rcito, 

enquanto instituiç~o, engajado na politica de defesa de inte 

resses de grupos. 

Outra categoria de gUias do povo ~ constituida pelos sa 

cerdotes e pastores. 

4.5 - O Iluminismo como Fonte de Inspiraç~o 

Os cl~rigos s~o formados desde tenra idade e ung~ 

dos apos prolongado processo de seleç~o, para "i luminar a 

terra". A fonte Gltima de inspiraç~o, Jesus Cristo, se dizia 

a Luz do f.lundo. 

Nos meios teol~gicos, no entanto, a id~ia desenvolvida 

sobre o homem e a sociedade difere radicalmente da concepç~o. 

da Escola Superior de Guerra. 

r.:ostre i atr~s como uma corrente da teo I og i a se c::lef i ne 

sobre as pseudo-expl icaç~es das causas do atraso brasi leiro. 

[.ia i s que especu I ar sobre os enunc i ados de base da teo I o 

281 . Ver a respeito a palestra proferida por ~olberi do Couto 
(' . I E ~ '"' ") . t \,. o /'.') - I I t I 98''''\ e ~I va na ~\,:; l\eYls a e ia, n- V_I ,'~ se. . \j. 

p. 3-6. 
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gla, parece-me esclarecedor chamar a atenção para a açao so-

cial da Igreja no tempo atual. Nela se desbobre a profunda 

convlcçao da força, poder e capacidade do povo. O povo ~ a 

trasado e eventualmente capaz de comportamentos extravagan -

tes, não porque seja estGpido, mas porque sempre foi privado 

de qualquer cuidado educacional e social. 

As origens desta nova postura da Igreja Cat~1 Ica remon~ 

tam ao Concil io Vaticano I I (1961-1965). 

Este Concil io provocou extraordin~rio aggiornamento na 

Igreja. A partir dele, a Igreja se recusou a continuar defen 

dendo a ordem estabelecida, quando isto impl icasse em deixar 

os pobres a margem do processo hist~rico. 

Os jovens que passaram pelos semin~rios, durante a d~ca 

da de 60, receberam formação fi los~fica, politica e teol~gi

ca de boa qual idade. AI iando o mandato divino "ide a todos 

os povos pregar o Evangelho" com o apelo ~ mudança social, 

feito em meio a conjuntura hist~rica de cl ima pr~-revolucio

n~rlo reinante em todo o continente latino, nos anos de 60, 

muitos jovens seminaristas que nao lograram o sacerd~cio não 

se omitiram do engajamento na açao social transformadora. 

Tenho a convicção de que o tipo de educação implementa

do em Tubarão a partir da FESSC não ~ produto espont~neo das 

condiç~es gerais existentes no Brasil, mas resultado de um 

compromisso que um grupo de homens educados em semin~rios ca 
, , ". 

tol icos queriam levar a pratica. 

A autonomia intelectual que desfrutavam, a coragem de 

Inovar em mat~ria tão compl icada como e a educaç~o, a capac~ 

dade de I iderança, a utopia que sugeriam, o desejo de ver to 

das as pessoas gozando melhores padr~es de vida, a pr~tica 

da descentral izaç~o do poder, dentre v~rios outros, são fato 

res s~ expl ic~veis com o recurso da teologia progressista 

(Concilio Vaticano 11). 

Subjacente a estas iniciativas, est~ a auto-imagem de 
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um grupo consciente do compromIsso de I iderança que tinha 
282 

junto ao povo. 

R~pida revisão das proposlçoes fundamentais do Iluminis 

mo interessa nesta an~1 ise, não importando que os agentes da 

iluminação estivessem abastecidos na tradição cristã. O que 
.. .. ,... 

ha de comum em todas as propostas iluministas e a convicçao 

de compor uma "vanguarda esclarecida" e a coragem de levar a 
. ..... '. teorIa a pratIca. 

4.5.1 - Proposta Iluminista 

O Iluminismo foi um movimento filos~fico 

ocorrido basicamente na Alemanha, rnglaterra e França, que 

vai do final do s~culo XVI I ao final do s~culo XVI I I, embora 

. t . d ~. d . t . d t na "I dade c I a' SS"I ca. 283 eXls am In ICIOS e Ja er SI o propos o 

O II um i n i smo e o Empirismo deram as motivaç~es e os ru-

mos aos movimentos sociais do s~culo XV II I . O 
, 

seculo das 
, .. 

luzes e o seculo das conquistas da sociedade burguesa. A bur 

guesla acreditava que havia conseguido romper definitivamen

te com o "obscurantismo medieval" e com a tradição, sin~nimo 

de erro e atraso. A revolução francesa inspirou-se no Ilumi-

nlsmo, Locke, r.~ontesquieu, Turgot, Voltaire expressam a no-

va ment~1 idade politica. 

Adam Smith (Teoria dos sentimentos humanos, 1759), que, 

al~m de economista, foi pensador moral ista, e Hume marcaram 

282 r em 1972, os seis cargos mais importantes na administração 
da FESSC eram ocupados por ex-seminarist~s. V~rios profes 
sores de diferentes ~reas tinham recebido formaç~o semlna 
ristica. 

')0') 

~é).)AGSAG::M:O, i:icola. Dicionário de Filosofia. Sao Paulo.i:es 
tre Jou, 1970, p. 509. 
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a abertura da indagaç~o racional ~ vida moral do homem.Bacca 

ria com Dei Diritti e Del le Pene (1764) "abria ~ indagaç~o 

. I d ! • d d··t I" 284 raciona o omlnlo o Irei o pena • 

o Iluminismo que se comprometeu a "estender a qualquer 

campo a critica racional ... " afirma "n~o existirem campos 

privi legiados dos quais a critica racional deva ser exclui~ 

d " 285 a • 

o Iluminismo nao ~ somente compromisso critico da razao: 

\'e' a I· nda . d . d ~ d I t d o compromisso e servir-se a razao e os resu a os 

que ela pode conseguir nos v~rios campos de pesquisa para me 

I h . d . I . . d h "286 orar a VI a partlcu ar e associativa os omens~ 

Os iluministas cunharam pana a novel sociedade burguesa do 

s~culo XVI I I "a noç~o de um porvir hist~rico aberto ~ obra 

do homem ••• e serviu para subtrair os homens daquele sentido 

de fatal idade hist~rica que impedia tomar qualquer iniciati-

d f ~ "287 va e trans ormaçao. 

Sob o mote de sapere aude (tem a coragem de servir-te 

do teu intelecto), o"lluminismo, particularmente o alem~ol 

concebe a transformaç~o da humanidade como uma vasta empresa 

- " 288 da educaçao • 

Tal como o empirismo, que pede a mais completa neutrall 

dade e ausencla de pr~-conceitos do observador, para que po~ 

sa observar "objetivamente" a real idade, o I luminismo requer 

284 1d em, p. 510. 

') () ~ 

":,,uv l der.l, p. 510. 
Os formandos de economia da FESSC, em 1958, parece terem 
meditado este verbete antes de se pronunciarem sobre o 
poder da educaç~o. 

')0-
..:.. Ú / A G A G i': A:< O , ti i c o I a. o p. c í t. p. 5 1 O • 
I)cc 

-00VASQUES, Adolfo Sanches. A Fi losofia do Praxis. Rio. Ed. 
P -- ?..J 1,'0 a= e lerru. _.eL1., p. )ú. 
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. " rigorosa assepsia mental que permita a razao encontrar o sa-

ber. Para isto deve-se iluminar a raz~o, esclarecer a consei 

~ncia das pessoas, cuidar para que a superstiç~o e pre-no -

ções do senso comum n~o maculem o intelecto, para que a huma 

nidade caminhe na trilha dos ditames racionais. 

Esta miss~o ~ desempenhada pelos fil~sofos e educadores. 

r.1arx, na terce i ra tese sobre Feuerbach, faz a cr it i ca 

sobre a proposta iluminista que sugere transformar a socieda 

de pela educaç~o nestes termos: "a teoria material ista da e

ducaç~o esquece que as circunst~ncias fazem os homens muda -

rem e que o educador por sua vez, precIsa ser educado".289 

Isto significa, segundo A.S.Vasques, que: 

- "n~o s~ os homens s~o produto das circunst~ncias como 

,.. . I d t " 290 estas sao Igua mente pro u os seus; 

"os educadores tamb~m devem ser educados", e, neste 

caso, quem ir~ educar os educadores? Paulo Freire afirma que 

"ningu~m sabe tudo que nada mais tenha a aprender e nlnguem 

b d d ." 291 sa e na a que na a possa ensInar; 

- "as circunst~ncias que modificam o homem sao ao mesmo 

tempo, modificadas por ele; o educador que educa tem que ser 

d d " 292 ao mesmo tempo e uca o • 

r.:arx e ntende que: " a co i nc i d~nc i a de transformaç~o 

das circunst~ncias com a atividade humana, ou mudanca dos , 

pr~prios homens, s~ pode ser concebida e entendida racional-

, . I.' . " 293 mente como pratica revo UClonarla • 

289 1dem, p. 158. 

290 
Idem: p. I 59 . 

291 FiçE 1 RE, Pau I o. [ducc1ç~o e ::udança. p. 71 et. 
°9') 
.. ~VASQllES, Adolfo S. op. cito p. ISO. 
29< 

'-'Idem, p. ISO. 

passlí:l. 



Curioso notar, a prop~sito, que o principal ideal izador 

da FESSC e do CICIT, treze anos depois, tenha afirmado que 

"se o grupo do CICIT tivesse conquistado o poder (em Santa 

C t . ) t . f· t d d . I ~,,294 a arlna, erla el o uma ver a eira revo uçao . 

Nesta declaração est~ embútida a id~ia de relacionamen

to tr~gico entre Educação e Poder, embora o fundo dela conte 

nha a noção ideal ista do exercicio do poder, pois nenhuma in 

dicação ~ feita sobre as condiç~es sociais que definem a po~ 

sibil idade de se real izar uma ou outra forma de Poder. 

o Iluminismo, no campo filos~fico, e o Empirismo, no 

campo cientifico, deitaram fundas raizes no ethos cultural 

das sociedades ocidentais. 

A simetria encontrada no Iluminismo e~ Empirismo se ex

pl ica no fato de que "somente a atitude empiristica garante 

a abertura do dominio da ci~ncia e, em geral, do conhecimen

to ~ critica da razão, o que significa toda a verdade pode e 

" deve ser posta a prova eventualmente modificada, corrigida 

b d d " 295 ou a an ona a . 

Este s~1 ido elo epistemol~gico que une o empirismo ao 

Iluminismo responde pela irrestrita aceitação da ci~ncia fi-

. . ~ d d· f· I f· 29 6 
slca como a clencla mae ou ver a eira I oso la. 

A crença no poder do homem e na possibil idade de progre~ 

so i I imitado est~ presente na proposta de profissional ização 

do CICIT, onde se afirma que "cada um faz seu mercado". O bu 

rocrata do ensino, para o qual não existe o futuro, pensa di 

ferente. Para ele, "nao se pode incentivar aspiraç~es que 

nao se pode atender", ou, como dizia Thiers: "instruir o po

bre ~ acender o fogo debaixo de uma panela vazia". 

2940 t:LLA GIUSTli!A, Osvaldo.(Entrevista). 

op. cit., p.510. 
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Ao inves de se curvarem ao fatal ismo de uma regiao pobre 

e sem mercado de trabalho, os iluministas da FESSC se propu

seram a tarefa de instrumental izar o homem local, para que 

assuma a condição de agente da hist~ria. 

Não ~ ~ toa que a FESSC, antes de. pensar em estruturar 
, 

o ensino, ja pensava num departamento de pesquisa que produ-

zisse o conhecimento que a reglao nao tinha de si mesma. 

A modal idade e tipo de Departamento de Pesquisas e De -

senvolvimento implantado revela que Iluminismo e Empirismo 

foram acolhidos como suporte e travejamento das ações desen

volvidas pela FESSC.
297 

o Iluminismo se expressa na decisão institucional de 

"conscientizar" (=iluminar) o homem local, convertendo-o de 
, - 298 

objeto de uma historia de frustraçoes em agente de novos 

tempos; o Empirismo est~ no modo como se entendeu e se fez 

pesquisa na FESSC : levantamento de dados e sua interpreta -

çao util it~ria, basicamente. 

No CICIT, este transfundo iluminista se manifesta nos 

prop~sitos assumidos: formar o homem t~cnico, manipulador 

do saber cientifico. 

o atraso da região ser~ superado como resultado do soma 

t~rio de intervenç~es educativas que lograssem mudar as pes

soas, na suposiçao de que a mudança social seria derivada de 

pessoas mudadas. 

29~ ~ , 
fNao tenho nenhuma prova documental expl icita ou depoiDen-
to de algu~m que confirme que esta fil iacão tenha ocorri
do de modo dei iberado. A conclusão deita'rai~es no hip~te 
se que orientou este t~pico. Quem ilumina? 

00 0 

~7°Conf. Pro9ra~a DPD/FESSC, atr~s. 
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Perpassando este pressuposto, est~ a convicçao da trans 

,., , , 
cedencia das ideias. Uma ideia sendo "boa" ou "racional", se 

n~o se concretiza numa ~poca, se concretizar~ em outra, Ine-

xoravelmente. 

Assim ~ que se lhe fosse dada outra oportunidade, o con 

sultor do projeto CICIT reiditaria a mesma id~ia levada a 
- 299 efeito em Tubarao. 

299 V ~ I' d t . d ersao Ivre e conversa man I a com o Consultor do CICIT, 
Professor Osvaido Del la Giustina. 



CAPfTULO V 

A CRENÇA NO PODER E AUTOSUFICltNCIA TtCNICA NO PLA~O 

DA INTERVENÇÃO NA REALIDADE: O FRACASSO NA CONCEPÇÃO 

DO CICIT 

5.1 - Introdução 

O CICIT foi pensado para repl icar, a nivel de 2º 

Grau, aquilo que a FESSC fazia em nivel superior: ser agen

cia de mudança. Existe unanimidade absoluta entre seus idea

I izadores e ex-diretores a respeito do objetivo pol itico a 

que se prestou o Centro. 

A "filosofia" (ideologia) de base que o informou, a es

trat~gia pedag~gica, o sistema administrativo empregado, o 

uso dos meios, a determinação de objetivos e a consci~ncia 

de certos problemas que se queria resolver sao indicadores 

suficientes da sua intenção inovadora. 

O ensino em Tubarão, na d~cada de 50, espelhava a situ~ 

çao geral da sociedade: reproduzindo as mazelas estruturais 

da sociedade local (vide diagn~stico da região do Programa 

DPD/FESSC), a estrutura do ensino em Tubarão achava-se imprea 

nada de contradiç~es. 

A primeira oposição verificada estava entre a rede pu -

bl ica e rede particular. Aquela, refletindo o paternal ismo 

do poder p~bl ico, prestava-se mais a manobras pol iticas que 
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ao ensino. 

Em 1972, o Col~gio Galotti matriculou sete ~il e oito-

centos alunos, sendo que em torno de 25% desistia, logo a

p~s obterem a carteirinha de estudante, com a qual teriam a 

cesso facil itado em casas de espet~culo. 

o Col~gio do Estado tinha influ~ncia direta sobre vinte 

e cinco mil pessoas, aproximadamente, sendo possivel carrear 

50% destes votos em benefrcio de quem o gerisse.
301 

A iniciativa governamental era feita de modo estanque: 

federal, estadual, municipal. Eram tr~s subsistemas indepen

dentes. 

o mesmo ocorria dentro da iniciativa privada,entre col~ 

glos confessionais e leigos, sendo que cada grupo reI igioso 

formava seu pequeno feudo. 

Os col~gios particulares, em processo de esvaziamento, 

denunciavam o enfraquecimento e desestruturação das el ites 

locais, incapazes de encaminhar as soluç~es demandadas pe

los grandes problemas do desenvolvimento regional. 

A FESSC, no terceiro grau, e o CICIT, no 2º grau, prom~ 

tem mudar a situação. 

Tentarei mostrar alguns ingredientes principais de Ino

vaçao, constantes no projeto CICIT. 

A an~1 ise que farei a seguir, não esquece que o CICIT 

teve sua origem dentro da FESSC,3
0

2 e, em consequencia, aqui 

lo que seria bo~ para ela, tamb~m o seria para o CICIT. 

'100 
o Ex-Diretor do Galotti. (Entrevista). 

30 I Id em. 

302 f ',... . di· d t I FES~"'" , Este ato eATlr~a o pe o presl cn e ad ~~ no tempo aa 
crlaçao do CICIT. Vide ta~b~m: FESSC: Termos de Refer&n 
c i a, p. 405. 

l'IL'Ol.eA 
RtmAÇAQ GETULIO VA?/.I"". 
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5.2 - Esti lo de Planejamento util izado pelo CICIT 

Ao ler o projeto do CICIT, constata-se, desde o 

nicio,que nao se trata de um mero exercicio acad~mico. 

o fator "compromisso com a real idade concreta da re-

gião" acompanha todas as afirmaç~es, dados e informaç~es ne

le constantes. 

Nota-se que o projeto foi pensado por sujeitos que detl 

nham noção suficiente da problem~tica regional e sabiam o 

que estavam propondo como resposta. 

V~-se que o CICIT não tem a pretensão de produzir todas 

as soluç~es requeridas pelo ensino de 2º grau. Mas deseja fa 

zer cOisas novas. 

H~ claro posicionamento frente aos Impasses supervenie~ 

tes caso não se dotar o Centro dos recursos e meios necess~-

rios. 

, , 
As areas criticas do sistema foram identificas com defi 

nição de soluç~es alternativas. Os objetivos, os meios e pr~ 

duto final do sistema são elementos devidamente equacionados. 

Tudo isso, conforme Harbison, inclui o plano do CICIT 

no tipo de planejamento definido como Planejamento com Obje

tivos e Fatos Adequados. 30 3 Sua caracteristica metodol~gica 
~ estar assentado em suporte estatistico abundante. 

Outros dois tipos de planejamento identificados por Ha~ 

binson se distinguem, o segundo pela aus~r.cia de fat~e pre

cariedade de dados; e o terceiro, pela aus~ncia de tudo, at~ 

de objetivos, constituindo-se em Planejamento para SI mesmo. 

O CICIT decidiu-se por um modelo de planejamento capaz 

de implementar tanto a teoria sobre o processo decis~rio, 

quanto a pr~tica voltada para as pecul iaridades locais. 

303HARGI SO;:, FreJer i c~<. P I anej amento Educélc i ona I e Desenvo I
v i mento de Recu:-,sos HU:iianos. In: Cadernos de Pesqu i sa 

o ~ (":9 n-· O, p. () . 
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A FESSC, atraves do seu Departamento de Pesquisas e De-

senvolvimento, foi chamada a prestar permanente assessoria 

ao projeto. 

Custava reconhecer, mas nao palram dGvidas, que era a 

FESSC a entidade regional que reunia mais massa critica e 

know-how em assuntos de desenvolvimento regional (no Sul de 

Santa Catar i na) . 

Ao chamar a FESSC para assessor~-Io, estava o CICIT con 

tratando um serviço que o Governo do Estado, na formulação 
- .". 304 de seu plano de açao, Ja havia alocado. 

A FESSC, enquanto assessora, tratou de associar-se ao 

CENAFOR, para trazer a Tubarão os serviços daquela institui

çao nos assuntos de preparação de pessoal t~cnico. 

o CICIT havia decidido implantar a profissional ização, 

como determinava a Lei 5692. 

Tal decisão impl icava dispor de uma eqUipe de t~cnicos 

docentes competentes e aptos a levar a efeito a .determinação 

profissional izante. 

Tr~s quest~es devidamente equacionadas assinalam o t~nus 

do esti lo de planejamento adotado pelo CICIT: 

- que problemas queremos (n~s, os ideal izadores do CICIT) 

resolver; 

- que devemos fazer; 

- que podemos fazer bem. 

Que os sistemas de ensino devem servir aos estudantes e 

soc i edade e uma ortodox i a assente. r.:as que efet i vamente ve -

nham a se ~quipar com meios, pessoal, m~todos e estrat~9ias 

304Trata_se do Projeto Catarinense de Desenvolvimento do Go
verno Co lombo ;.;achado Sa I 1 es ( 197 I -197.:;·) . 
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adequados ~ uma raridade. 

No Brasi I, se Impos a força do formal ismo e das solu -
, 

çoes I iterarias. 

o CICIT demonstra estar consciente da .' . Inercla desta tra 

dição funesta, ao se propor a fazer coisas diferentes com 

m~todos diferentes. 

Segundo Phil I ip Combs, o planejamento educacional, para 

. h' h'"t 305 ser promissor, a que preenc er cinco I ens: 

- saber classificar objetivos e persegu1-los obstinada

mente: no CICIT, o Diretor Geral afirmou que "nos agarramos 

~ profissional ização e não largamos mao; fizemos de tudo pa

ra preparar o jovem para o mundo do trabalho; e, de fato, f~ 

ziamos profissional ização; nossos egressos eram contratados 

pelas grandes empresas; bastava dizer que fora aluno do 

CICIT";306 

- ter mecanismos de aval iação dos resultados: o CICIT 

mantinha, embora com certas defici;ncias, sistewa de contro

le do destino dos egressos; 

- adotar abordagens cientificas na determinação de neces 

sidades e estruturação do fluxo das atividades: o CICIT ope

rou com o mode lo insumo-produto; a matr i z opera c i ona I desta 

concepção est~ expressa no modelo Mundo do Trabalho(vide an~ 

xo nº 10); desenvolveu pesquisas de campo com o fim expresso 

de levantar e quantificar a demanda do ensino t~cnico na re-

glao; 

adotar processos administrativos racionais: o CICIT 

dedicou especial atenção ao fator administrativo (vide Per-

30SCOOr.:SS, Ph i I I i p. Que ~ P I ane,j amento Educac i ona I? I ESAE -
Doc. nº DASE/270, p.SO et passim. 

30 ~ . 
Diretor Geral do CICIT.(Entrevrsta). 



fil de diretor requerido ~ p.218 ); 

- preocupar-se com a pesquisa e desenvolvimento: toda a 

iniciativa do CICIT est~ marcada pela busca de relev~ncia 

nesta ~rea; da primeira ~ Gltima p~gina do projeto, sente-se 

o incontido desejo de promover o desenvolvimento integral e 

integrado da região. 

Propondo-se a Inovar, recusou-se a continuar "ensinan -

d " o , simplesmente. Ao pensar no que fazer, compatibil izou o 

plano com o macro planejamento (Lei 5692 e Projeto Catarine~ 

se de Desenvolvimento, I I PND, Projeto de Desenvolvimento do 

Litoral Sul de Santa Catarina - SUDESUL), ao mesmo tempo que 

articulou as partes (col~gios e redes de ensino) num sistema 

Gnico sob comando Gnico, com vistas a minimizar os riscos e 

custos, e maximizar os resultados. 

5.3 - Dimensão politica 

Pierre Viau afirma que o plano ~ essencialmente 
(. 307 - -um ato pol ItICO, em razao de envolver seleçao de objetivos 

e opçoes que afetam se implementadas, a vida de grandes con

tingentes de pessoas. 

Ainda, conforme Viau, h~ duas maneiras fundamentais de 

fazer as opç~es politicas: 

- "As opç~es podem se restringir a um s~bio ou a um pe

queno grupo de s~bios,t~cnicos, professores, pol iticos-segu~ 

do uma concepção aristocr~tica de poder, nada mais cabendo 

ao povo que se deixa conduzir por estes gUias esclarecidos". 

(2) (grifo meu - A.j.i.:.); 

307VIALI, Pierre et ai ii. O Plano, ato politico. In:Democra
tie, planification et amanagement. Paris, Economie et 
I-Iumanisme, I 95.:.!- Olº DASE/06/75, p. I). 
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- a outra modal idade de fazer a escolha privilegia "o 

di~logo que engaje todos os cidad~os: a participaç~o deles 
~ " na elaboraçao do plano e possivel, desde que sejam reagrupa-

d f t "308 os e se açam represen ar •.• 

o CICIT foi estruturado no per:odo do "~ilagre Econ~mi

co", ~poca de completo sil~ncio da oplnlao pGbl ica e ausen -

cia de debates a n~o ser como meio de legitimaç~o do poder 

de exceç~o, sustentato por uma estrutura jur:dica e pol:tica 
, . 

autocratlca. 

As altas taxas de crescimento economlco operavam como 

substituto da vontade coletiva no processo de legitimaç~o da 

autoridade. 

Meio a tal conjuntura, haveria possibil idade de se pra

ticar a democracia de verdade na elaboraç~o de um plano edu

cacional? 

Se o modelo de Viau est~ certo, o processo decis~rio u

sado na feitura do projeto do CICIT est~ mais para o segundo 

esti lo, embora os protagonistas do plano devessem ser classi 

ficados como um "grupo de s~bios" (professores e t~cnicos e

ducaciona is). 

, 
Ocorre que o projeto foi montado por um "grupo de sa 

bios", mas, em seguida, submetido ao debate e apreciaç~o da 

cl ientela: famil ias e professores. 

Em verdade, o "grupo de s~bios" entendeu que algu~m de

veria tomar a iniciativa. Quem deve tom~-Ia, senao os que es 

tao ja conscientes de sua necessidade? 

A cl ientela s~ foi chamada ao debate, quando o projeto 

estava pronto, menos como parte interessada que pudesse in -

'~oo 
-:" L' I d em, p. 7. 
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troduzir alteraç~es na proposta, e mais como destinat~ria do 

projeto que devia se esclarecer sobre as mudanças que o 

CICIT introduziria no ensino de Tubarão. 

A estrat~gia de divulgação do projeto CICIT junto as 
I" 

famil ias constou de atendimento individual izado, basicamen -

te: "Os pais dos alunos eram atendidos, individualmente, nas 

t "d I'"" 309 secre arlas os co eglos : 

Palestras foram ministradas aos professores; informações 

radiof~nicas e circulares completavam o esquema de divulga -
310 

çao. 

Passados alguns anos,todo diretor lembra as vicissitu -

des havidas na implantação do projeto. 

Não foi pequeno "o esforço a nfvel de pessoa para pes -

soa, classe a classe, instituição comunit~ria a instituição 

comunit~ria, aluno a aluno, e ~s vezes, professor a profes -

sor, para se chegar ~ implantação e ~ aceitação da nova es -

d "" 311 trutura e ensino. 

Os "donos do poder" localnao foram convocados para mo~ 

tar o CICIT. "Porque haverfamos de convidar os Ipollticos' 

para mudar a educação em Tubarão, se eles, at~ então, s~ ha-

viam "d"d . ~ t 7,,312 Impe loque a Inovaçao acon ecesse. 

O Coordenador do Projeto do CICIT, que era tamb~m pres~ 

dente da FESSC, sempre afirmou que a comunidade e quem deve 

def~nir o tipo de educação que lhe conv~m, bem como propor os 
~ " .' 313 currlculos e as formas de operacional Iza-Ios. 

3090 , t Ire or Geral do CICIT.(Entrevista). 

310 1dem . 

31ICICIT. Cartela informativa. s.n.t. 
"12 
J Coordenador do Projeto do CICIT. (Entrevista). 

3 13Na entrevista gravada, a afirmaç~o foi reiterada. 
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Curioso notar que, em tempo de completa hegemonia auto

cr~tica no esti lo de governo, em Tubarão se falasse de parti 

clpaçao comunit~ria em assuntos tão caros aos governos auto

rit~rios,como costuma constituir os neg~cios da educação. 

Se h~ alguma regra ditando absoluta harmonizacão , nas 

posturas ideol~gicas entre os que ocupam responsabil idades 

diferentes na hierarquia social, então, estamos frente a uma 

exceçao. 

Naturalmente que o processo social nao segue uma linha 

retilinea, uniforme e mecanlca. 

Viau diz que o plano ~ marcado pelo sistema pol itico VI 

gente, mas pode, "por suas proprias exig~nciasr modificar, 

. t . t I (t . "314 progresslvamen e o SIS ema po I ICO • 

Esta certeza permeia todo projeto' do CICIT que ve, nas 

disfunç~es, discrep~ncias ou distorç~es dos subsistemas so

ciais, aus~ncia de racional idade e omissão dos que deveriam 

reger-se por ele. 

A convicção de que seria funesta a presença de grupos 

pol iticos na Fundação do CICIT era extraida da experiencia 

da FESSC,"que nunca se envolveu na pol itica de grupos e, gr~ 

ças a isto, nunca teve crises que outras IES tiveram.A FESSC 

sempre foi soberana e jamais deixamos que fosse vitima de 

influ~ncias que viessem a inviabil iz~_la".315 

Acusado por certos politicos de ser"t~cnico" e nao se 

importar com "politica", o Coordenador do projeto do CICIT 

afirmou que "sempre fui pol1tico. A politica ~ a arte do 

( 1St t f . t T b -" 316 posslve. empre en amos azer IS o em u ara0. 

31 L1. 
'VIAU, Pierre. op. cito p. /' 

J. 

315 . Presidente da FESSC (Entrevista). 
315 

Idem. 
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Para o Coordenador do Projeto do CICIT, o poder, quando 

delegado, deve zelar pelo bem pGbl ico e n~o "visar interes -

d " ses e grupos . 

, 
A sociedade e entendida como "comunidade". Se contradi-

çoes houver em seu interior, s~o devidas ~ falta de moral ida 

de dos que se dizem representantes do povo. 

Se a Constituiç~o Civil define iguais direitos e deve 

res aos cidadãos,porque tergivessar em seu cumprimento? 

Com o CICIT, tornar-se-ia real idade o preceito constit~ 

cional da igualdade de direitos e deveres, operando-se a "d~ 

mocratizaç~o do enSino, em termos dos alunos matriculados, 

distribuindo-se igualmente as responsabil idades, os custos e 

t d ·d d ' t " 317 as van agens que ca a uni a e apresen e • 

Estariamos frente a duas concepçoes de politica e dois 

modos de encar~-Ia? Parece evidente. 

o CICIT foi fecundado com a id~ia que nao reconhece le

gitimidade e nem representatividade Pol itica ( com P malGscu 

lo) numa el ite que s~ soube manipular o povo. 

Autoridade legitima seria aquela que detivesse o SABER 

e o apl icasse em favor da comunidade. "S~ os que sabem t~m o 

direito de governar".318 

Seria isto uma esp~cie de sofocracia, e no caso, nova 

forma de disfarçar a hegemonia de grupo? 

A categ~rica afirmaç~o do predominio dos eruditos na 

gest~o pGbl ica acarreta como complemento a de que a legitiml 

d3de do governo ~ conferida naturalmente, de modo intrinse -

317 r:2 • I • 'cc/o E~' O ('ent' ro I ti· I I +- d d T b .:1ras I • I·.L ,.;. 'V n erco eg I a n _egra o e u a-
.J:.aQ.. p. 8. 

318 
Consultor do Projeto ClelT. (Entrevista), 



co, ~ consulta da maioria. 

Obviamente que no plano da luta concreta para conquistar 

ou manter privil~gios, interesses ou condições de vida, a 

aç~o dos homens adquire dimensões ~picas, sen~o tr~gicas, in

vai idando a suposiç~o da exist~ncia de uma hierarquia natu -

ral de funções legitimas. 

No Sul de Santa Catarina, a resist~ncia ~ mudança sempre 

foi grande: "vinte anos atr~s, qualquer cOisa que se tentas

se fazer fora dos esquemas tradicionais atraia sobre SI a 

- d t"t (d "319 reaçao os grupos cons I UI os • 

No Sul do Estado, ao menos, parece nao existir aquela 

"natural harmonia" apregoada pelo Secret~rio Salom~o Ribas 

na Comiss~o de Educaç~o. E nem tanto zelo pelo progresso. 

Diz o Coordenador do projeto CICIT: "tivemos que fazer 

uma opçao: ou começar uma obra com seriedade ou entreg~-Ia 
"' 320 ao controle dos interesses dos que visam so o bem pessoal". 

Compaginando a luta para implantar o CICIT com a da im

plantaç~o da FESSC, o entrevistado diz: "eu era uma especle 

de choca defendendo o pintinho ainda indefeso dos ataques dos 

" "321 gavloes • 

"Aves de rapina~ este o tipo de politico reinante em 

Tubar~o. 

"Gal inha choca" a defender seus filhotes indefesos tal 

~ o auto-retrato do novo politico proposto no projeto educa-

cional do CICIT. 

319 1dem . 

3201dem. 

321 
Idem. 
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5.4 - Dimensão Ut~pica 

Segundo o senso comum, o CICIT era uma utopia e, 

em razao disto, estava fadado ao fracasso. 

A noçao de utopia como sonho de ideal ista, criaçao men

tal fant~stica, irreal idade, etc, muito frequente nos meios 

burocr~ticos do enSino, deforma a verdadeira UTOPIA322 que 

pretendeu ser o ClelT. 

Um projeto de ação educacional que nao tenha compromis

so com a mudança de uma situação imperfeita para outra mais 

perfeita ~ um engodo. 

Segundo Pierre Furter, pode-se deduzir a noçao de uto -

pia da visão existencial ista acerca do homem. Enquanto ser 

carente, necessariamente hist~rico, insatisfeito com sua con 

dição de imperfeição, o homem projeta no amanhã a imagem de 

uma sociedade contraposta ~ real idade do tempo presente, pr~ 

d f 
. N .• 323 

nhe e imper elçoes e carenclas. 

A Utopia ~ uma forma de protesto. Como g~nero I iter~rio, 
, d N "t I 324 d nasceu numa epoca e opressao esplrl ua , como meio e 

burlar a censura das ortodoxias vigentes. 

Como projeção do futuro ~ inerente ~ natureza do homem. 

H~ diversos g~neros de utopias estudados por Szachi: 

- escapistas (de tempo, lugar e ordem eterna); 

- her~icas (mon~sticas e pol itica); 

- negativas. 

322SZACHI, Jerzy. As Utopias, Rio, Paz e Terra, 1972. ;~esta 
obra Szachi elabora minucioso estudo do conteGdo e sia 
nificado das "obras utopistas" j~ produzidas. 
Define UTOPIA como toda proposta de ntl'dança radical de 
certa situação. 
Todo plano, por definição, cont~m um ingrediente ut~pl 
co. 

"'),, 
')··'~)Flli-'T'R P' Ed - [) f"1 -. li!\ C , I el're. - ucaçao e I\e exao. 

324 AC . "5 SZ HI, Jerzy. op. Clt. p. J • 
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O elemento ut~pico embutido no plano do CICIT denota um 

compromisso politico e uma dimensão her~ica. 

A epop~ia de que se revestiu a vida do CICIT nos tr~s GI 

timos anos não deixa dGvida sobre sua dimensão "her~ica". 

Metodologicamente, a componente ut~pica de um plano, se 

gundo Szachi, ~ inferida do cotejo entre o quadro da real id~ 

de presente, que deixa o homem insatisfeito, e o desenho do 

quadro da futura real idade, que suscita a esperança e o dese 

jo de v~-Ia concretizada. 

o projeto do CICIT apresenta claramente estes dóis qua-

dros. 

Vamos cotej~-Ios, em paralelo. Usarei os conceitos "an

tigo sistema", para me referir ao que existia antes do CICIT; 

"novo modelo", ao CICIT. 

Lista de vari~veis de comparaçao: 

Rede de ag~ncias: 

- No antigo sistema, 
, 

existia a oposlçao entre a rede p~ 

bl ica, que se tripartia em federal, estadual e municipal, e 

a rede particular, que se dividia em confessional (v~rios 

feudos) e leiga. 

- No novo modelo,h~ um so sistema com um so comando. 

Função das agencias de ensino: 

- No antigo sistema, cada escola e uma "total idade" au

to-suficiente que replica o que fazem suas congeneres. 

- No novo modelo, cada unidade e parte de um todo, esp~ 

cial izada em uma ~rea especifica. 

Condição profissional do docente: 

- No antigo sistema o professor ~ um "mendigo I ae grava-

" "f ,. ." ta ou pro essor-taxl I que corre de col~gio a col~9io. 

- No novo modelo, o professor ~ um agente profissional 

zado , com vinculo integral em um s~ estabelecimanto. 
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Racional ização dos meios e recursos: 

- No antigo sistema, meios e recursos (sempre escassos) 

sao pulverizados dentre v~rios col~gios, sendo frequente sua 

repetição ou omlssao. 

- No novo modelo, os meios e recursos sao concentrados 

de acordo com a função que se tem em vista. Seu uso (espaço 

fisico, laborat~rios e bibl iotecas) ser~ pleno. 

Vida acad~mica discente: 

- No antigo sistema, o aluno recebe, no mesmo dia, au -
, . 

las sobre varias discipl inas. 

- No novo modelo, o aluno se dedica integralmente a uma 
, 
area de estudo durante um dia todo. 

Anuidade X Gratuidade: 

- No antigo sistema, determinada cl ientela obt~m total 

gratuidade do Estado paternal ista, enquanto outra (não nece~ 

sariamente a el ite) paga integralmente o custo da formação. 

- No novo sistema, custos e vantagens são igualmente 

distribuidos, conforme uma honesta escala de possibil idades. 

Bolsas de estudo: 

- No antigo sistema, as bolsas sao distribuidas segundo 

crit~rios de cl ientel ismo pol itico~ 

- No novo modelo, todas as bolsas sao remetidas ~ Secre 

taria Geral do Centro, que as distribui a elementos de com -

provada car~ncia. 

Relacionamento entre col~gios: 

- No sistema antigo os col~gios se projetam sobre a cli 

entela de modo concorrencial. 

- ~o novo modelo, os col~gios somam esforços e colaboram 

entre si. 
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Indument~ria estudantil: 

- No sistema antigo, cada corpo discente se uniformiza 

com cores e modelos pr~prios. 

No novo modelo, todos são iguais; desaparecem as ban-
- ~ I, 

deiras de cada feudo, e surge uma bandeira de todos os estu-

dantes. 

Estrutura curricular: 

- No sistema antigo, o aluno aprende uma soma de conhe

cimentos, puramente acad~micos, tendo a universidade como me 

ta seguinte. 

- No novo modelo, o currfculo propicia uma base de sa -

ber universal e uma iniciação ao saber pragm~tico, profissi~ 

nal izante. 

Estrutura administrativa: 

- No sistema antigo, cada col~gio tem sua direção. 

- No novo modelo, h~ uma direção colegiada, participada 

por delegados (diretores) dos col~gios nucleados no Centro. 

Fins da educação: 

- No sistema antigo, cada col~gio pensa a educação em 

função de seus interesses institucionais. 

- No novo modelo, a educação ~ p~nsada dentro de uma es 

trat~gia social, enervando a educação como instrumento de su 

peração de defasagens e desequil ibrios sociais. 

Estes são alguns ingredientes da Utopia CICIT. 

Obviamente que não são puro exercicio da imaginação e 

nem entretenimento acad~mico, que se tornou moeda corrente 

na hist~ria da educação brasi leira: produ=ir soluç~es boni -

tas, mas condenadas ~ poeira das prateleiras. 

n Cl I , 

O projeto CICIT resulta de uma decisão coletiva, raclo

com definicao de estrat~gia pol ftico-institucionaf. , 
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O fato de imaginar ou desenhar uma nova paisagem para a 

educaç~o de 2º Grau em Tubar~o acena para um compromisso com 

o porvir que ~ o tempo que est~ em nenhum lugar. O que est~ 

"aqui e agora", o que ~ topos, puramente ~ irremedi~vel e 

destitufdo de vital idade, para deixar o homem satisfeito 

frente ~s suas necessidades, jamais locuplet~veis. 

5.5 - Dimens~o T~cnica 

Dentre as categorias interatuantes de atores no 

processo de planejamento, segundo Carlos Matus,3
2 5 o grupo 

de t~cnicos faz a articulaç~o entre a esfera decis~ria e exe 

cutiva. 

Cada categoria obedece a um tipo de racional idade espe-

(f' C I I ca: 

- racional idade material, pr~pria do pol ftico que "ori

enta sua conduta para perman~ncia e estabil idade", e tem, na 

"decis~o polftica", o "instrumento de aç~o" voltada para a 

sociedade como um todo; o Poder e sua manutenç~o constituem 

de modo pragm~tico tanto o valor supremo como o crit~rio de 
. '. 326· 

eflcacla; 

- racional idade formal, caracteristica dos grupos t~cni 

cos que privi legiam a "I~gica" das coisas; valorizam o sa -
,,')-

b h . t . I d t t' .) .... / er, o con eClmen o, a capacloa e argumen a Ivai 

. . .. 
- racional idade burocr~tica que tende para a InerCla, a 

entropia,~ rotina,preocupada apenas com a tramitaç~o admini~ 

trativa. Legal ista por natureza, a burocracia s~ v~ o deta -

lhe, a parte e n~o ousa fazer sen~o o estritamente normatiza 

d 
328 

o. 

32\~ATUS, C I D ·t;1 c ar os i,omo. op. C I ., p. -.. ;). 
"2 ,-.) ;)Id em. 
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No CICIT, a dimens~o t~cnica e polftica aparecem mistu

radas em funç~o da crença depositada no SABER como base legi 

tima do PODER. 

A dimens~o burocrática, enquanto aparato institucional 

de execuç~o dos programas de aç~o, acabou pensada, tamb~m de 

modo agregado. 

As tr~s categorias de atores detectados por ~atus no 

sistema de planejamento se resumem em uma s~ no CICIT, senao 

como formulaç~o te~rica expl feita, ao menos como concepçao 

residual a respeito do "funcionamento natural"de um sistema. 

Ocorre que, t~o logo o CICIT levou ~ prática seu proje

to, as tr~s categorias de atores emergem em locais e cená -

rios diferentes e com funç~es bem definidas. 

O Poder nao era controlado pelos "sábios" e nem existia 

como esfera aut~noma que tomava decis~es sobre o conjunto da 

" sociedade. 

A burocracia, com as propriedades e posturas descritas 

por Matus, existia forte e revigorada, n~o dentro do campus 

do CICIT, mas no sistema social que o CICIT desejava Inovar. 

E os t~cnicos ficaram entalados entre estas duas pren -

sas, cultivando, sem esmorecimento, o ideal da mudança so -

cial atrav~s da educaç~o. 

A preocupaç~o com a dimens~o t~cnica e administrativa 

ivre de interfer~ncias espGrias da politica de grupos e da 

in~rcia da burocracia, se fundamenta na I~gica da inuti I ida

de de boas intenç~es e fi losofias acabadas em mat~ria educa

cional, quando falta capacidade e talento para executar o i-

dea I. 

o Coordenador do projeto do CICIT tem afirmado muitas 

vezes que o problema da educaç~o no Brasil ~ administrativo, 

e~ Gltima inst~ncia. 
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De que adiantam, pergunta ele, boas filosofias educacio

nâis, se n~o forem adequadamente bem administradas? 

A quest~o administrativa adquire, no projeto do CICIT, 

import~ncia decisiva. A sua origem foi devida a impasses ad

ministrativos; a soluç~o deveria ser pelos caminhos adminis

trativos. O projeto como um todo resume nova proposta de ge

rIr a educaç~o de 2º Grau. 

Como adequar os meIos escassos,de modo racional, de tal 

modo que se obtenham fins máximos? 

Se na hist~ria da educaç~o brasileira constata-se o p~~ 

slmo costume de se gastarem irracionalmente maIos poucos r~ 

cursos (H~I io 8eltr~0), a soluç~o desejável ~ gastá-los ra

cionalmente. 

Se interesses de grupos e alheiamento burocrático des -

virtuam e emperram o processo educacional, nada mais I~gico 

que imunizar o novo modelo contra o virus da burocracia. 

Toda a estrat~gia do CICIT consagra atenç~o' especial a 

racional izaç~o dos meios e seu uso por equipes competentes. 

Poderia um administrador educacional estar melhor bal j

zado que isto? Pensar deste modo, seria travejar os prop~si

tos de modo eut~pico, isto ~, p~r as coisas nos bons e devi -

dos lugares. 

O traço de unlao da estrat~gia administrativa está na 

soluç~o encontrada para o comando do colegiado diretor. 

O conv~nio que instituiu o CICIT reservava ~ SEE -SC o 

direito de nomear o Diretor Geral. 

Se o CICIT fez esta concessao ~ SEE, nao esqueceu de 

condicionar um prot~tipo de Diretor que melhor lhe convies -

se. 

Aproveitando o "espfrito da ~poca" (auge do deI irio pr2 
A ) ,. 

(:u= i do pe I o"m i I agre econor.1 i co" e a pl~esença de um tecn i co 
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no Pal~cio Rosado, nada mais "racional" que nomear um t~cni~ 

co para unir o ~ti I ao agrad~vel. 

Em ~Itima inst~ncia , o desempenho do Diretor (homem 

de saber, equidistado das questi~nculas pol fticas locais)ma~ 

caria o desempenho do sistema. 

Este personagem, segundo Mirtes Alonso "n~o deveria ser 

visto, como o mero executor de objetivos ••• mas como o im -

plementador de objetivos que foram antes compreendidos e In-

t . . d . . . I" 329 erlorlza os em sua proposlçao Inicia • 

V~rios estudos real izados por diferentes Escolas330 re

conhecem como essenciais ao diretor de escola as seguintes 

qual idades ou estilos pessoais: 

alta comunicaç~o com os elementos da organizaçao; 

- alta dose de discuss~o ou troca de id~ias; 

- alta dose de co-participaç~o, aceitaç~o de sugest~es; 

- alta dose de an~1 ise dos fatos e da situa~~o; 

- alto relacionamento em todos os nfveis, "para cima" e 

"para baixo"; 

- alta dose de trabalho organizat~rio, com ~nfase nos 
~ , 

planos e na organizaçao do proprio trabalho; 

- alta dose de"orientaç~o externa", preocupaç~o em res

ponder as pressoes; 

~ ~ 331 
- alta orientaçao para o trabalho de direçao. 

f.:a i s que bom entendedor de "109 f st i ca" (a I ocador de re

cursos), o diretor deve ser um estrategista (articulador de 

329ALONSO, ~yrtes. O papel do diretor na administraç~o 
J.ill:.: são Paulo, Rio, DIFEL/E0L!SC, p. 135. 

330y . ALO~!SO r' t 't I""') t er. I', I .,)lr es. op. C I ., p. J~ e pass i m. 
3'"' I ~\'ALO::SO, r.1yrtes. op. cit., p. 153. 

esco-
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interesses e canal isador de energIas em direç~o a certos ob-

jet i vos). 

A escola como subsistema do sistema social, está sob 

constante press~o dos alunos, do corpo docente, dos pais; 

press~es e expectativa da área politica; dos meios de comuni 

caç~o; do mercado de trabalho, etc. 

Este quadro problemático estava na frente da equipe do 

CICIT, quando teve que se definir, de modo cons~enbual, em 

funç~o do nome de uma pessoa, para assumir o comando do Cole 

giado Diretor. De modo implicito, ficou acertado que a Secre 

taria de Educaç~o ratificaria o nome sugerido pelo CICIT. 

A 2§ Coordenadoria Regional de Ensino, ~rgão regional i

zado da SEE, tendo sido consultada pelo Secretário sobre a 

indicação do Diretor, vasou sua posição, de conformidade com 

as diretrizes básicas que deram um estilo pr~prio ao CICIT, 

em um rol de virtudes requeridas de quem viesse ocupar o car 

go de Diretor Geral. 

t~o oficio nº 49, 2ª CRE, 12.03.1973, o Coordenador, em 

not~ria semelhante com ~yrtes Alonso, traça o perfil profis

sional do Diretor: 

"a) Ser pessoa qual ificada especificamente na área edu

cacional, de nivel superior e com experi~ncia de magist~rio. 

b) Possuir qual idade de liderança, intel ig~ncia, rela -

cionamento humano, ideal ismo e disponibi I idade. 

c) Ter condiç~es de Representar a Comunidade sentindo

lhe os problemas todos e condiç~es de com ela dialogar seja 

com as I ideranças naturais e mesmo ocasionais. (Negativamen

te: nao deveria ser pessoa I igada a grupo por demais defini

do, por exemplo: classe alta, porque tal fato a impediria de 

sentir os problemas do povo). 

d) Sendo que ° CICIT j~ possui uma hist~ria e nela Ja 

houve problemas e pequenas"guerras", no entender desta CRE,o 
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Diretor Geral, - embora o § 2º da cl~usula 4ª do referido con~ 

vênlo o permita - n~o deveria ser nenhum dos atuais Direto -

res dos Col~gios convenentes. Qualquer desses estaria profu~ 

damente prejudicado no exercico da I iderança. Dever~, pOIS, 

ser uma quinta pessoa, n~o I igada diretamente ~ Direç~o de 

nenhuma das organizaç~es integradas. 

e} Ser pessoa, em relaç~o ~ qual nenhum dos atuais Dire 

tores dos estabelecimentos e organizaç~es envolvidas como a 

Fundaç~o Educacional do Sul de Santa Catarina (FESSC) tives

se nada a opor. 

f) Ser pessoa que ofereça absoluta segurança ~ CRE e a

trav~s dela ~ SEE. Este ponto a CRE julga-o talvez o mais Im 

portante em vista da responsabil idade que o governo atrav~s 

da Secretaria da Educaç~o, assumiu com a assinatura do Convê 

nio e assumir~ com as responsabil idades decorrentes do mesmo. 

No pr~prio convênio h~ tarefas do Estado, como a prevista na 

cl~usula quinta,§ 2º, que serão grandemente facil itadas se o 

Diretor Geral for elemento de total e absoluta confiança da 

SEE. 

Com o intuito de encontrar pessoa que reunIsse tais qu~ 

I idades, aCRE fêz mGltiplas sondagens, consultas e negocia

ç~es. Delas surgiu a indicação que ora fazemos na forma es

tabelecida pela pr~pria SEE, por documentaç~o anexa".332 

A teoria sofocr~tica, que n~o p~de se efetivar, teria 

partido da suposiç~o de que a sociedade Sul Catarinense cons 

tituiria uma "comunidade". 

AI i~s, este ~ o termo corrente e abundante em todos os 

estudos feitos pela FESSC, e donde emanaram as teses do 

CICIT. 

3320f o A 9 d d . I ') ~"' I 0-"' d C d d . n· I ~ . n - ~~, o I a _ . U J. ;J / ~) a o o r e n a o r I a i \ e g I o nau e 
Educaç~o de Tubar~o. 
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Nota-se uma incl inaç~o metodol~gica de considerar como 

singular o tipo de sociedade estruturada nesta reglao. Recu

sa-se tanto a metodologia dial~tica de an~1 ise e suas seqae-' 

las praxeol~gicas, quanto o caminho obstinado do consumismo 

capital ista que nao poupa de consumir, inclusive, as pessoas, 

no processo louco de progredir. 

Entender que a sociedade forma uma comunidade, deixa a-

berta a brecha, para introduzir mudanças "I~gicas", " . raclo -

n~is" e "naturais" no processo social, tamb~m entendido como 

evoluç~o natural e seqaencial do menos para o mais. 

A noçao de comunidade existente nos estudos da FESSC, 

tem uma conotaç~o geopolitica e cultural ista. Assim, todos 

os habitantes de uma regi~o que falam a mesma lingua e te

nham traços culturais comuns, formariam uma comunidade. 

Parece que comunidade se define menos por elos geopoli

ticos e mais por valores e condições de vida que facultem 

formas de participaç~o e cooperaçao prim~rias e volunt~-
. 333 rias. 

A escala de valores e condições de vida sao vividos e 

distribuidos de forma desigual na região, configurando uma 

sociedade estratificada em camadas que se opoem, verdade 

esta devidamente quantificada no diagn~stico do Programa 

DPD/FESSC. 

Deste modo, "a irracional idade administrativa 

do sistema, desvia, consciente ou inconscientemente, a aten 

çao dos fatores estruturais, verdadeiros respons~veis pe

" 33L1· los fracassos da Escola. . 

333Yer Dicion~rio de Sociologia, 2.ed. P.Alegre, Globo. 

33 11 --
-r ARROYO, í.; i gue I Gonza I e =. Adm i n i straçao da Educaçao I Po-

der e Participação. In: Educaç~o (,- Sociedade,(2):3'T 
jan. 79. 



Se o estilo de planejamento e administraç~o, emprega

do pelo CICIT, cai sob o r~tulo de "tecnocr~tico", ou nao, 

pode ser uma quest~o puramente sem~ntica. 

Afora isto, e sem desejar nenhuma alus~o a conotaç~es 

pejorativas, deve-se admitir que o CICIT elegeu a t~cnica 
335 como principio (tecnocracia) de reflex~o e açao. 

As evid~nc ias disto est~o nas afirmac~es feitas em co-
~ 
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ro com a m~xima Baconiana de que "Saber ~ Poder" e sobre a 

natural legitimidade da autoridade do s~bio, quando fizesse 
- , 

a gestao publ ica. 

Neste caso a tecnocracia se converte em ideologia,pois 

~ "o produto mental elaborado por um . sujeito que pensa a 

sociedade capital ista desconhecendo-a, na medida em que a 
I. _ 

pensa independentemente das determinaçoes objetivas que 

lhe s~o pr~prias como real idade dada." 336 

Esp~cie de demiurgo, Imune do cont~gio dos interesses 

mesquinhos, o tecnocrata pensa que "as contradiç~es entre 

classes, grupos e setores da sociedade existem antes, mas 

n~o depois de instaurada a ordem tecnocr~tica. Esta surge 

justamente como soluç~o definitiva que suprime o estado de 

irracional idade ca~tica anteriormente prevalecente. Dai p~ 

ra frente, reinando a verdade tecnocr~tica, reina a objetl 

vidade, a imparcial idade, a justiça, a efici~ncia, enfim, 

um conjunto de fatores que n~o querem mal a ningu~m e s~ 

se exercem no sentido de real izar o bem de todos".337 

335y . "-'IDES D I T' . ... Y d er a _ respe I to: 1.lti. I urmeva r Igue I ro. .·,e I as er a-
des: Dos Liberais e dos Tecnocratas. (mimeografado) 

336~ARTINS, Carlos Estevan. A Tecnocracia na Hist~ria.S~o 
Pau I o , A I f a - Ôm e 9 a , I 97 5 , p. I I 3 . 

337 Idem, p. 52. 
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Quanto ao incremento da produtividade do sistema, me

diante ajustamentos t~cnicos nos componentes da organiza -

ção, pode ser obtido, reforçando, contudo, a base do siste 

ma que produz a disfunção. 

o esforço de racional ização dos meios tem sido feito, 

no Brasil, ~s custas do sacrificio da reflexão filos~fica 

(critica radical da pr~tica). 

É comum encontrar educadores pregando a necessaria se 

paração entre pol itica e educação. 

E quem iria aconselhar aos ideal izadores do CICIT fa

zerem dos pol1ticos locais ai iados seus? 

Naturalmente que eles(Haves de .rapina",como os chamou 

o presidente da FESSC) encarnavam a contra-pol itica ou a 

pol 1tica mais funesta de despol itizar o povo. 

Os educadores, em geral, assimilaram s~ a ojeriza pe

la politica, vendo nela obra de inescrupulosos, contrapon

do-se ~ educação, que e obra de sacerdotes e s~bios. 

A recusa dos t~cnicos do CICIT em dialogar com os po

I iticos locais era consciente e consequente. ~;ão se admite 

erro por desconhecimento. 

Não ignoram que a educação nao e mero ritual acad~mi

co, mas atividade social que interage com outros subsiste-

mas. 

Talvez nao tivessem dimensionado melhor o poder de 

interfer~ncia ainda existente nos grupos de politicos pro-

fissionais. 

A FESSC, em seus estudos, havia constatado a fal~ncia 

das el ites e das velhas lideranças. 

Na verdade, tanto a el ite como as velhas lideranças 

. d d Hf ." sempre cognomlna as e orças-vivas, estava~ i~possibil 

tadas deHcontinuar fa=endo a roda da hist~ria . " S I ral~ , 
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eram suficientemente fortes para manter inc~lume o status 

quo que melhor interessava. 



CONCLUSÕES 

Esta pesquIsa foi motivada pelo fato da proposta do 

Centro Intercolegial Integrado de Tubarão - CICIT -, consti 

tuido a partir de iniciativa espont~nea de diretores de co

I~gios e como tentativa de implantação da Lei 5692, não ter 

logrado sucesso, embora tenha sido admitido pelo ~EC como 

alternativa nova de estruturar e administrar o ensino de 

2º Grau. 

A an~1 Ise feita revelou existirem condições pr~vias,f~ 
, 

voraveis a uma proposta desta natureza. 

Pessoas e instituições tentavam levar ~ pr~tica um ti~ 

po de ensino que motivasse a reforma social. 

A revisão bibl iogr~fica, real izada para firmar um pon

to de vista, mostra a exist~ncia de um tipo de pensamento 

conservador, cristal izado nas posturas pol~ticas da classe 

ou grupos dominantes que se opõem, em princ~pio, ~s mudan -

ças socIaIs que não sejam de seu exclusivo interesse. Admi

te a exist~ncia do confl ito e luta social dentro da ~rea e

ducacional, reflexo e reprodução do confl ito existente na 

base da organização social. 

o CICIT reproduz parte da luta permanente da sociedade 

de classes em que a classe dominante, herdeira do projeto 

colonial implantado pelo colonizador, tem imposto ao conju~ 

to das camadas dominadas, uma ordem, mantida por m~todos, 



geralmente, autorit~rios. 

Epistemologicamente, sendo impossivel uma poslçao neu

tra frente a um quadro de vencidos e vencedores (resultado 

natural de qualquer luta social), optei posicionar-me sob a 

~tica do vencido, na suspeita de que as expl icações forneci 

das pelo vencedor não respeitariam a verdade maior dos fa

tos. A verdade do vencido ou se perde, ou ~ adulterada, ou 

proscrita. 
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Como o vencedor, geralmente, cria, com arbitrariedades, 

as "verdades" que lhe interessam e as Impoe ao conjunto da 

sociedade como verdades naturais, me propus estudar as ma

nobras real izadas pelos grupos conservadores, para arruinar 

a iniciativa do CICIT, quando p~s em risco parte de sua he-

gemonla. 

Acreditava, ao iniciar a pesquisa, que parte da expl i

cação do fracasso do CICIT estaria na sistem~tica açao de -

senvolvida por agentes conservadores que se opunham a ele 

e parte radicar-se-ia nas pr~prias I imitações da proposta 

do CICIT, que queria levar a efeito ensino modernizante den 

tro de um contexto social arcaico. 

Tentei mostrar, em sintese, que uma iniciativa de ino

vação educac i ona I, i nsp i rada na i deo I og i a desenvo I v i ment i s

ta e compatibil izada nas diretrizes da politica educacional 

do governo federal e estadual, assumido por um grupo de pr~ 

fessores e t~cnicos empenhados em renovar o sistema de ensi 

no numa ~poca em que eram altas as taxas de crescimento eco 

nomlCO, nao logra sucesso pelo fato de representar uma ame~ 

ça ao poder local fundado numa ordenação s~cio-pol itica re

tr~9rada. 

A educação, no 8rasil,sempre foi entendidu pela el ite 

dominante como ameaça ~ manutenção de seus exclusivos prlv~ 

1~9ios. 

Estes interesses, do ponto de vista hist~rico, sao a -
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centuadamente conservadores, tanto e que nao toleraram a 

proposta do CICIT, em que pese sua intenç~o básica n~o ul-' 

trapassar os I imites da simples atual izaç~o hist~rica da so 

ciedade sul catarinense. 

, 
De outro lado,~nal ISO o carater Ingenuo da proposta do 

CICIT que encontrou no Iluminismo do s~culo XJX,para o qual a 

mudança social ~ precedida da mudança das id~ias, o marco 

de apoio e de inspiraç~o da prática educacional. 

o periodo de excess~o conhecido na vida politica brasi 

leira nas d~cadas de 60 e 70 ocultou tanto os I imites da 

proposta do CICIT como o caráter reacionário das práticas 

de manutenç~o do poder pelos grupos dominantes locais. 

N~o tenho a pretens~o de ter reunido provas definiti -

vas, para confirmar ou negar a hip~tese com o rigor episte

mol~gico exigido. 

Preocupei-me com um quadro de informaç~es dentro do 

qual tornou-se possivel, de modo pouco mais sistemático,en

tenderem-se os motivos prováveis do fracasso do eICIT. 

Estou convencido de que o CICIT levou ~ prática uma 

proposta muito mais rica e teve maiores repercuss~es do que 

foi demonstrado aqui. 

Estudo mais profundo e abrangente demandaria o concur

so de vár i as espec i a I idades. I nformaç~es e aná I i ses nao cons 

tantes deste estudo deveriam ser feitos. Acredito ter come

çado o trabalho e as conclus~es que seguem marcam o estágio 

alcançado. 

No campo do Planejamento Educacional, o CICIT se orlen 

tou pelo principio da eficí~ncia dos meios (tend~ncia pred~ 

m i nante na Confer~nc í a de .... ' i I I i ansburg, 195;) e da ef i c~c i u 

dos objetivos (Relat~río Fuure/1970). 



Subjacente ~ iniciativa do Centro, encontra-se a id~ia 

de integraç~o de todos os fatores possuidores de algum aporte 

educativo. Embora, n~o se possa falar, a rigor, numa cidade 

educativa, no sentido que Faure lhe empresta, n~o se pode 

ignorar a pr~tica educativa do CICIT, feita com m~todos e 

iniciativas caracterfsticas de uma "cidade que se educa" a 

partir de m~ltiplas ações e real izações. 

o eixo desta pr~tica - os col~gios integrados - nao lo 

gra a integração ao nfvel de desaparecerem as posturas pr~

vias de cada um, para dar lugar a novo tipo de relacionamen 

to. Dirfamos que ao Inv~s da sfntese desejada, chegou-se a

penas a um est~gio de simbiose (ajuntamento de partes que 

constituem um todo mais formal, queorg~nico). 

A direção do Centro exercitou metodicamente a pr~tica 

da sfntese e integraç~o, consciente que estava, da impossi

bil idade de obt~-Ia apenas por decreto. 

A exiguidade de tempo e a rotatividade da vida nas di

reçoes dos Col~gios impediram que se chegasse ~ harmonia en 

tre as partes, como era desejo dos iniciadores da obra. 

A proposta do CICIT apoiou-se na id~ia da regeneraçao 

social pela educação de novo tipo. 

Esta concepçao adv~m do Iluminismo do s~culo XVII I,pa

ra o qual a mudança e transformação social pressupo~a o

bra educacional. 

A presença desta ideologia, em Tubarão, tornou-se pos

sfvel pela ação de educadores que haviam estudado em semlna 

rios de formação de cl~ricos. 

As convlccoes e o ~Ian, estruturudos em longos anos de , -----
formação seminaristica,puderam desaguar na proposta do 

CICIT, que se apresentou como alternutiva de reconstruç~o 

da educaç~o at~ ent~o submissa a interesses de minorias. 
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A adoç~o do Iluminismo acontece em circunst~ncia histó 

rica de prestigio tecnocr~tico, possibil itado pela presenç~ 

na c~pula do poder politico, de um grupo de mil itares que 

tamb~m se diziam regeneradores da ordem social. 

A proposta do CICIT conseguiu amalgamar todas estas es 

truturas que se autolegitimavam: os educadores legitimavam 

os tecnocratas e poder mil itar, na medida em que adotavam a 

racional idade do "poder neutro" do t~cnico e aceitavam a 

tutela mil itar como necess~ria para restaurar a sociedade;o 

tecnocrata legitimava a ambos na medida em que propunha uma 

estrat~gia de efici~ncia pragm~tica;e o mil itar servia-se 

de ambos, enquanto concedia colaborar na reordenaç~o da so-

ciedade,aparentemente, de interesse universal. 

Radica-se nisto, talvez, a ambiguidade ideol?gica da 

FESSC, que parece ter afetado, tamb~m, o CICIT: se de um la 

do se propõe ser ag~ncia de mudança, de outro, a mudança 

que opera n~o vai al~m dos marcos da modernizaç~o, meta in

teressante aos polos desenvolvidos que necessitam Incorpo -

rar novas ~reas ao seu ciclo de influ~ncias. 

A origem desta contradição me parecer ser o mito do 

modelo brasi leiro de desenvolvimento que conseguiu apresen

tar-se como via original. 

Nesta ~poca, n~o restava ~s camadas dominadas senao o 

sil~ncio compulsório. Dai, a facil idade encontrada na Im -

plantaç~o do CICIT e a facil idade encontrada pelas corren -

tes opositoras na sua extinç~o. 

A tudo o povo assitiu calado. Acostumado a receber os 

beneficios sociais como d~diva do Estado Paternal ista, ga

nhar o CICIT e ou perd~-Io seria questão sobre a qual nao 

estava acostumado a nem sequer opinar. 

A comunidade (conceito b~sico da sociologia da propos

ta) fora desestruturada pelo poder de execuçao que lhe Im

pos novos esquemas de reordenação social. 
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Bastou·, fa I ar-se em "abertura po I i ti ca", para que vo~I~-
tassem as "velhas I ideranças" que se supunha desaparecidas. 

Reassumiram o controle e reimplantaram sua hegemonia, fazen· 

do uso de m~todos ainda mais conservadores. 

Por ironia, ou por obedi~ncia a certas leis hist~ricas, 

na medida em que se fala em redemocratização da sociedade 

brasileira, em Tubarão, se fortalece o esquema de mando da 

RepGbl ica ··Velha. Talvez se deseje apagar, por completo, a 

lembrança da possibil idade de se fazer da educação não um 

m~todo de reconstrução social, como q~eriam os enciclopedi~ 

tas, mas evitar at~ mesmo discutir esta possibil idade. 

o CICIT fez o teste da Lei 5692 naquilo que respeita ~ 

intercomplementariedade e profissional ização, a nivel de 

2º Grau. 

Ensejou o debate e o estudo de problemas especificos 

dos col~gios de Tubarão. 

Permitiu a soma e integração de esforços. 

Testou metodologias de ação e formas de participação. 

Desencadeou novo processo e inspirou outras iniciati -

vaso 

Suportou, sem trair seus objetivos,sistematicamentea o 

posição das forças que lhe eram contr~rias. 

Trouxe ~ tona a exist~ncia ainda forte e ativa de cor

rentes pol iticas conservadoras (para dizer o menos) sempre 

atentas frente ao surgimento de movimentos que estejam fora 

do seu controle imediato. 

Testou a aptidão para colaborar numa açao comum entre 

pessoas, agencias e organismos que atuam na educação. 

o resultado da tentativa revelou dificuldades estrutu

rais e compl icaç~es politicus n~o vi=ual i=~veis ~ priIT.2ira 
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vista. 

Condiç~es conjunturais existentes no . " . InicIo da d~cada 

de 70 facil itaram e ai igeiraram a criaç~o do Centro. Em tor 

" no de 1975, v.ieram a tona certas dificuldades que a verti -

gem do "milagre" impedia de perceber. 

Estes obst~culo~, talvez, tenham sido o impedimento 

maior para se general izarem iniciativas do estilo do CICIT. 

A Secretaria de Educaç~o e Cultura exerceu, a partir 

de 1975, um sistem~tico trabalho de esvaziamento (no inlciol: 

descaracterizaç~o e, por fim, difamaç~o do CICIT. 

o esvaziamento acontece com a negativa de dotar o CICIT 

das condiç~es infra-estruturais previstas (construç~o do 

Instituto T~cnico-industrial, indispens~vel ~ preparaç~o 

dos t~cnicos para o setor secund~rio da economia; gin~sio 

de esportes, que atenderia toda a juventude estudantil de 

Tubar~o; abertura de 2º Grau gratuito em Capivarl e congel~ 

mento da verba do conv~nio). 

A descaracterizaç~o ~ consequencla das medidas de esva 

ziamento. Soma-se a isto o tratamento moroso, burocr~tico, 

puramente legal ista recebido durante todo o tempo. 

A difamaç~o aconteceu de modo indireto, disfarçado. 

o epis~dio mais importante teria sido a 

la R~dio Tabajara, de apropriaç~o ilicita do 

CICIT pelo seu Diretor. 

divulgaç~o, p!::. 
, 

erario do 

, < • 
O conteudo da noticia nao era boato e nem tema de espe 

culação. Tratava-se de cifra especificada. Como o rep~rter 

afirmou ter a gravaçao da voz do informante e este foi Inca 

paz de negar, ~ forçoso acreditar na iniciativa difamat~ria 

real ízada dentro da Secretaria. 

AI~m disso, o Secret~rio se confessou desconhecedor do 

eICIT, mesmo em quest~es de natureza jurrdica, como o tipo 
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de personal idade assumida pelo Centro. 

Ao que parece, n~o desconhecia, contudo, o manuseio de 

mecanismos que se mostraram eficientes no momento de I iqui

dá-lo. 

,. 
O ~EC ignorou o CICIT a partir de 1975. Nesta epoca, a 

tend~ncia pr~-profissional izaç~o, dominante no ato de decre 

tar a Lei 5692/71, n~o era mais representativa nem dentro 

do MEC e nem na Secretaria do Planejamento. 

O divisor de águas terá sido o seminário sobre profis

sional izaç~o real izado na C~mara Federal, em 1975. 

Nele, se avultam nitidas as oposiç~es de diferentes se 

tores ao ensino profissional universal e compuls~rio. 

O CICIT morreu ~rf~o de pai (~EC) e vitima de "matrici 

dio" (Secretaria da Educaç~o). 

Mas, ao mesmo tempo em que o CICIT agonizava com todos 

os canais de apoIo cortados, o Governo Federal afirma que 

"se fez grande esforço de racional izaç~o do sistema de ensl 

no, em termos administrativos, t~cnicos e profissionais; na 

área administrativa, procurou-se o melhor aproveitamento da 

-capacidade instalada, sua melhor gestao e planejamento, de 

acordo com as necessidades regionais; 
,. 

na area profissi~ 

nal, direcionou-se o conteGdo dos cursos no sentido de se a 

proximarem mais dos perfis ocupacionais, inclusive a busca 
338 

de profissional izaç~o do ensino de 2º grau" 

O Colegiado Diretor realizou uma administraç~o reputa

da e austera. 

332 ~ . . ~ecretarla do Planejamento do Governo Federal.8rasil ia, !~ 
anos de Revoluç~o, IPEA , 1978, p. 72. 
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Nenhuma den~ncia sobre a malversação dos recursos fói ~ 

comprovada. 

A direção teve vivencia intensa da problem~tica do Cen 

tro, como se comprovou da leitura das atas das reuni~es e 

dos depoimentos colhidos. 

Na fase da agonia do Centro, a direção experimentou t~ 

da sorte de dificuldades:cr1ticas constantes da imprensa, 

cortes de verbas, cal~nias, etc. Wesmo assim não abandonou 

a obra que lhe fora confiada. 

A iniciativa end~gena (de baixo para cima), ao contr~

rio do que se tem afirmado, foi real izada, apenas, em par -

te. 

No sentido institucional (da unidade-escola, para a 

c~pula-SEE ou ~EC) ou geo9r~fico (do interior-Tubarão, para 

a Capital-Florian~pol is ou Brasil ia), ~ observado o caráter 

descentral izado da iniciativa. 

No entanto, no sentido sociol~gico (estrutura classis

ta da sociedade), o CICIT teve origem na área intelectual 

que,por suas caracteristicas e ocupaç~es, se situa em extra 

tos intermediários. 

Esta posição de classe marca o perfi I ideol~gico do 

CICIT, e nela se radicam as ambigaidades estrat~gicas,mani

festadas na execução da proposta. 

A posição dos intelectuais e t~cnicos envolvidos na 

proposta do CICIT se aproxima da "3ª via" propugnada por 

r.lannhe imo 

~ai5abaixo dos intelectuais estão as camadas explora -

das. Destas, n~o nasceu a id~ia do Centro, e, talvez, por 

I sso não I utaram para defend~-I o quando a e I i te manobrava 

sua extinção. 



Os t~cnicos e os intelectuais ficaram expremidos entre 

a indiferença do povo e a picardia da el ite. 

N~o se observou o cumprimento das metas da SUDESUL e 

nem do I I PND sobre investimentos de vulto na reglao. 

De substancial, ocorreu a implantaç~o da Ind~stria Car 

boquimica Catarinense - ICC- com a unidade de ~cido sulf~ri 

co (350 mil T/ano) e ~cido fosf~rico (300 mil T/ano). 

No campo da expans~o do mercado de emprego, n~o teve o 

impacto esperado, pois boa parte dos cargos administrati -

vos e t~cnicos foram preenchidos por profissionais recruta

dos em outras regi~es. 

A ELETROSUL ampl iou o parque de produç~o de energia 

termoel~trica de 180 para 482 mil kw/h. 

o DNOS real izou obra de drenagem, retificaç~o e endica 

mento do rio Tubar~o, numa extens~o de 28,5 km, constituin

do-se na maior obra do g~nero j~ real izada. A obra n~o est~ 

completa, mas permite visual izar os resultados positivos. 

Afora isto, tudo o mais continua uma promessa. 

o CICIT, que apostou cegamente na implantaç~o do Com -

plexo Industrial-Wineral do Sul, com aproveitamento da mat~ 

ria-prima local, sentiu o ch~o fugir-lhe debaixo dos pes,ao 

ver os anos passando e o Complexo apenas no papel. 

A Coordenadoria (leia-se: Coordenador) Regional de Ed~ 

caça0, at~ janeiro de 1975, apoiou o CICIT, em princfpio. 

Sempre esteve preocupada com a possibi 1 idade de cessarem as 

condiç~es institucionais que faci 1 itaram a implantaç~o do 

Centro. Temia a sorte da administraç~o feita por t~cnico 

sem tirocfnio polrtico. 
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Teve papel destacado na seleç~o do nome do Diretor Ge-

Opinou criticamente sobre quest~es de "foro intimo" da 

vida do Centro, principalmente em assuntos de integrac~o , 

das partes, desempenho burocr~tico, obtenç~o de recursos e 

ingerencias politicas. 

A funç~o desempenhada foi de consultoria e apoio. 

As correntes politicas locais se opuseram ao CICIT, em 

principio, sem conhec~-Io, ou dele sabendo coisas superfi -

clals. 

A racional idade do politico de carreira chocou-se com 

a racional idade t~cnica e pragm~tica, adotada na ger~ncia 

do CICIT. 

Caso o CICIT vlngasse,seus protagonistas teriam o nome 

promovido. Esta ameaça foi entendida como sempre iminente 

pelos donos do poder local. Estes usaram da C~mara de Verea 

dores, da R~dio Tabajara, do Jornal Tribuna Sul ina, de abai 

xo-assinado e de outros instrumentos informais,para indis

por a oplnlao p~bl ica contra o CICIT. 

A tese por eles adotada foi a defesa do ensino p~bl ICO 

gratuito. Pregavam o direito do povo dispor de um col~gio 

onde pudessem estudar os filhos de fami, ias carentes. 

Nenhum partido polftico assumi.u posiç~o definida fren

te ao CICIT. À exceç~o de um, todos os demais vereadores 

que se manifestaram (oito), foram, contra o ClelT. A mat~ -

rIa predominante do discurso em voga cinge-se a quest~es ad 

jetivas do Centro (anuidade, salário da direç~o, bolsas), 

estando omIssa a preocupaçao com a nature=a, significado e 

abrang~ncia do CICIT para Tubar~o e para outros Estados. 
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A "venda" da imagem do CICIT se fez de modo curioso,s~ 

nao contradit~rio. 

Fora da reglao, o CICIT era visto como foco de irradia 

çao. Dele foi feita publ icidade que repercutiu at~ na Confe 

r~ncia de Ministros de Educaç~o em Genebra (1974). 

Dentro de Tubar~o, n~o se teve a mesma preocupaç~o.Foi 

implementado um esquema de informaç~o orientada ~ cl ientela 

com atendimento personal izado, feito sistem~ticamente. 

Os jornais e r~dios não foram incluidos nesta estrat~

gla pela raz~o de se imaginar que a eles cabia a mlssao na

tural de informar honestamente a populaç~o. 

Hoje se sabe que a Imprensa de Tubar~o (com exce~oes) 

aguardava ser remunerada, para divulgar. 

Frente ~ recusa de dispor de propinas, 
• • • « 
InicIou as crl-

ticas, tentando forçar algum tipo de pagamento, para silen

ciar,o que ocorreu com o Jornal Tribuna Sul ina. 

A informaç~o imparcial como funç~o soberana' dos meios 

de comunicaç~o foi desenvolvida pela r~dio Tub~r por sen 

tir-se integrada a um esquema transcendente aos puros inte

resses materiais de grupos locais. 

O gesto da Tub~ indica o comportamento desej~vel da i~ 

prensa numa sociedade que se diz aspirante da democracia. 

Fica diffcil acreditar na possibil idade de se contar 

com uma imprensa I ivre dentro de um contexto onde o capital 

controla a produç~o e distribuição da informaç~o. 

~este particular os estrategistas do CICIT nao souberam 

administrar o problema embora não estivessem desatentos ~s 

influ~ncias negativas da critica rasteira da imprensa local. 

Existe um curioso paralelo entre as vicissitudes enfre~ 

tadas pelo CICIT e as enfrentadas pela educação catarinense 
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qUlça, nacional. 

Se circunst~ncias favor~veis ajudaram a implantaç~o do 

Centro, dificuldades somadas estavam presentes no seu fecha 

mento. 

Pari pssu, o indice de escolarizaç~o, em Santa Catari

na, cal de 94%,em 1974, para 74%, em 1980. 

No inicio da d~cada 70, setores das classes interme 

di~rias tiveram maior acesso ~ riqueza provavelmente atra

v~s da educaç~o que passa a ser mais prestigiada, como um 

bem que deve ser reproduzido. 

No entanto, t~o logo aparecem as primeiras dificuldades 

econ~micas, provocadas pela crise do petr~leo que abala o 

sistema Capital ista Internacional, a burguesia se desinte -

ressa da educaç~o, dando-lhe um tratamento secund~rio. 

Estes ciclos s~o observados em outras ~pocas hist~ri -

caso Fato ilustrativo ~ colhido da revoluç~o francesa: a 

burguesia se assocIou ao povo para destronar a aristocracia. 

À base do vinculo est~ a pregaçao da igualdade. T~o logo se 

consol ida no poder, p~s em pr~tica a recomendaç~o de Voltai

re, segundo a qual, o povo devia ser tratado como asno. 

No Brasil, a classe dominante parecer ter herdado ape

nas o Conselho de Voltair~. 

Deve-se prestar atenç~o ao seguinte fato: enquanto se 

secundariza o setor da educaç~o escolar, aumenta a partici

paç~o da televis~o na educaç~o de massa, fazendo desconfiar 

que interessa ~ classe dominante exercer o controle ideol~

gico das massas n~o mais atrav~s da escola, que pode se to~ 

nar critica e rebelde, mas pela TV, que disp~e de recursos 

t~cnicos mais aperfeiçoados para real izar a 

"cultura leg 1tima". 

inculcac~o . da 

Tais s~o especulaç~es scbre as tend~ncias dominantes, 

permitidas pela "experi~ncia" do ClelT. 

\' 



Enquanto existia o CICIT, havia um comando central iza

do - descentral izado (Colegiado Diretor-Central izado;Dire -

çoes dos Col~gios que tomavam parte do Colegiado - Descen ~ 

trai Ismo; ) pensando a educação em Tubarão. 

Apbs o CICIT, cada direção pensa e executa a politica 

do exclusivo interesse do Col~gio. 

o Col~gio são Jos~ est~ procurando afinidade com ou -

tros Col~gios que aderiram ao Mo~imento Educação na Justiça. 

A Escola T~cnica do Com~rcio continua tomando parte 

nas reunloes e congressos de estabelecimentos particulares. 

o Col~gio Dehon parece nao ter se incl inado para um 

tipo de escola diferenciada das demais, senão na qual idade 

do ensino, permitida pelo aproveitamento das instalaç~es e 

corpo docente de cursos superiores da FESSC. 

o Col~gio Galotti.parece perder cada vez maIs as carac 

teristicas de col~gio p~bl ico, para servir aos interesses 

de um determinado grupo politico. 

Constituem sinais dessa apropriação as lutas j~ abertas 

e p~bl icas entre os grupos que pretendem inclui-lo em sua ~ 

rea de influ~ncia e um tipo de propaganda subi iminar feita 

junto aos alunos e corpo docente, que consiste em incluir 

frases ou pensamentos de certo chefe politico nas agendas 

escolares ou em impressos que chegam aos acad~micos. 

As vocaç~es das escolas começam a se dei inear. t cedo 

ainda, para arriscar um palpite sobre o futuro de cada uma. 

A experi~ncia do CICIT demonstrou que discipl ina esco

lar (aus~ncia de infração de padr~es de conduta adotados p~ 

lo col~gio) e desempenho acad~mico dos alunos se correlacio 

nam negativamente. 

Os dRdos emp~ricos d~ questao SilO claros: no tempo do 
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CICIT, havia queixa generalizada dos diretores sobre a In-

discipl ina dos alunos e, no entanto, o elogio ao seu bom 

desempenho ~ feito por todos. 

A dissolução do CICIT deu ensejo a que os col~gios re

implantassem sistemas de coação e controle mais eficiente1e, 

na medida em que logram redução na infração do c~digo discl 
, 

pl inar, acontece a queda do nivel de aproveitamento no estu 

do. 

, 
Seria arbitrar10 imaginar que o maxlmo de indisciplina 

cõrrespondesse ao m~ximo de aproveitamento. 

Em todo caso, os m~todos de ensino usados no CICIT(gi~ 

canas culturais, feiras de ci~ncias, festival de calouros, 

concurso de poesias e canto, etc} t~m se revelado criativos. 

AI iado a isto, atuava a divisão de trabalho escolar(d~ 

dicação integral a um ramo do saber em cada d!a} com espe -

cial ização de equipes docentes e infra-estrutura. 

Esta din~mica estrutural parece ter contagi~do os estu 

dantes que demonstraram mais empenho e interesse pelo estu

do com reflexos positivos, nos escores escolares. 

Tudo indica ser a situação no Col~gio Galotti, a mais 

dram~tica: segundo se pode sentir e observar, I~ o interes

se pelo ensino e formação dos jovens ~ inversamente propor

cionai ~ altura do muro que cerca o Col~gio. 

A questão das muralhas no Col~gio Galotti e em outras 

escolas de Tubarão ensejaria assunto para pesquisa especffl 

ca. Trata-se de investigar as reais raz~es que estão levan

do certas escolas a se esconderem atr~s de altas muralhas. 

As informaç~es que chegam a n~s, ainda fragmentadas e 

balbuciadas por professores intimidados pelo tipo de poder 

exercido pelas direç~es, ~ que estas escolas propendem a 

imitar a discipl ina dos carceres. 

Enquanto os alunos estão sob o controle direto da esco 



23 9 
la, devem se comportar como virtuais prisioneiros de um es-

quema pedag~gico, respaldado por interesses politico-parti

d~rios de grupos que não hesitam em fazer da escola um esp~ 

ço para treinar mil itantes partid~rios. 

o cl ima escolar reinante no "territ~rio murado" estimu 

la a obedi~ncia e passividade dos alunos. 

Existem suspeitas, dificeis de ser documentadas pela 

mat~ria envolvida, de que se facil ita a distribuição de t~

XICOS no meio dos alunos. 

Uma pesquisa que desejasse investigar a fundo as condi 

çoes de produção da ai ienação da 'Juventude deveria assumir 

o risco e tentar examinar esta questão. 

Embora pensem de modo contr~rio muitas pessoas que es

tiveram I igadas ao CICIT, a tentativa de mudança educacional 

de Tubarão foi uma tentativa fracassada. 

o fracasso aconteceu por erro de aval iação da real for 

ça dos grupos conservadores estruturados hegemonicamente; 

pela crença ing~nua que a "Revolução de r.ial"'ço/S4" havia eli 

minado as contradiç~es de classe e as defasagens hist~ricas, 

produzidas e mantidas por uma "ordem capital ista" interna

cional; e por dimensionar, com excessiva subjetividade, a 

força (quase mistica) do projeto t~cnico do Centro. 

A an~1 ise da sociedade Sul Catarinense, constante nos 

textos que ensejaram a proposta do CICIT, Questiona apenas 

a nivel de super-estrutura e extrai, 'dai i suas inhas 

de açao. 

A crença no poder da rac i ona I i dade t~cn i cu sobre a ra~ 

cional idade pol itica levou a se entenderem as dificuldades 

sobrevenientes como "normais". transit~rias, obst~culos re

moviveis, bastando que se guurclasse fidel idade aos objeti -

vos do pr'oj eto. 
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Do ponto de vista t~tico, nao se deu a devida atenç~o 

ao peso do pensamento conservador, cristal izado em pr~ticas 

de manutenç~o do poder, tendentes a se perpetuarem como na-o 

turais. 

Os interesses conservadores t~o logo se sentiram amea

çados, souberam sair da ibernaç~o em que se encontravam,meio 

a conjuntura pol itica de exceç~o, e n~o hesitaram em fazer 

valer seu predominio. 

Impuseram a sua "verdade material" aCima de qualquer 

outra "verdade t~cnica". Souberam se compor em tempo, para 

arruinar o sucesso da implantaç~o do Centro que, segundo 

seus ideal izadores, haveria de transfigurar a educaç~o ~ 

em consequ;ncia, a sociedade. 

Neste sentido, custa aceitar a id~ia, defendida pelos 

protagonistas do CICIT, de que se trata de uma "experi;n 

cia" e, de que como tal, nela n~o estaria impl icada a noç~o 

de fracasso ou sucesso. 

Enquanto fracsso, soma-se a In~meros outros, ocorridos 

na hist~ria da educaç~o brasileira. 

E por fim, a proposta do CICIT,testada na pr~tica, re

vela que sempre h~ espaço para os que desejam agir; o entu

siasmo, geralmente suscitado pela pr~tica de uma id~ia, n~o 

pode contudo, dar lugar a erro de aval iaç~o da correlaç~o 

de forças. Qualquer desvio cometido neste campo pode ser 

fatal para a sorte de uma alternativa. 

As classes dominantes acumularam,ao longo do tempo,po

der, experiencia e um faro extremamente apurado, para detec 

tar os sintomas de mudanças, suscitadas pelas camadas subal 

ternas. 

No caso do CICIT, nao so nao se dimensionou corretamen 

te o poder da el ite conservadora, como se despre~ou a poss~ 
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bil idade de ameaça ao sucesso do empreendimento que se acre 

ditava fecundado com a lei do progresso irreversivel. 

Apesar do fracasso, o CICIT ensina não haver I imite p~ 

ra as utopias, ficando dificil dimensionar-lhes a função 

que desempenham: consolo frente ao rev~s, ou convite ~ novas 

tentativas de ação? 

É pr~prio do homem refugiar-se na utopia, quando encon 

tra obst~culos intransponiveis no mundo da real idade. ~as, 

na pr~pria utopia, encontra motivo para voltar ~ ação. 

Um cotejo entre duas obras educacionais fracassadas 

torna-se oportuno: A Uninersidade Nacional de Brasil ia e o 

CICIT. 

Darcy Ribeiro, criador da UNB admite ter fracassado 

frente ao conservadorismo da classe dominante. 

"A UNB ~ uma utopia vetada, uma ambição proibida, por 

agora, de exercer-se. r.:as permanece sendo, esperando como 

a nossa utopia concreta, prpnta a retomar-se para repensar 

e refazer, assim que recuperarmos a I iberdade de definir o 

nosso projeto como povo e a universidade que deve servi-lo". 

(UNB: Invenção e Descaminhos, p. 11). 

Osvaldo Della Giustina, ideal izador do CICIT, afirma 

estar apenas desativado, mas se tivesse de refaz~-Io, fá

lo-ia do mesmo jeito. 

"O CICIT não morreu. Ele ~ uma filosofia. Daqui a vIn

te anos, seguramente a educação brasileira d~ver~ ser dife

rente e não h~ como fazer educação s~ria e consequente, sem 

levar em conta a descentral i=ação e maior autonomia dos SIS 

temas, a intercomplementariedade e as formas possiveis de 

real iz~-Ia com a consequente racional ização dos meios;a pr2 

fissional ização do professor; a gestão da comunidade na de

finiç~o dos currfculos e programas e nao apenas na conserva 

ção do pr~dio escolar. Est~s id~ias não morrem. Quem as pr~ 

t ' f" I ~" Icar, ara uma revo uçao . (Entrevista. Pesquisa de Campo). 



Subjacente as duas poslçoes, est~ a crença na vit~ria 

da facç~o social com a qual se identificam e a esperança de 

que o poder reacion~rio acabe conjurado. 

Por ora, no Brasi I, parece que ainda nao emergIram for 

ças de renovaç~o suficientemente fortes e aptas a implantar 

e sustentar um projeto popular de educaç~o (Paulo Freire). 
, " ,.,. 

Qualquer avanço possivel nesta area so acontecera em intima 

I i gaç~o com o 

ciais (Ot~vio 

avanco da democracia em todos os setores . 
lanni). 

so-

Este processo encontra dificuldades estruturais que a

vultam caracterfsticas especificas de um pais do qual se 

tem a impress~o de que tudo foi feito pelo avesso (Pedro De 

mo). 

Se tentativas de mudanca levadas a efeito continuarem . 
se inspirando em vertentes te~ricas estranhas ~ real idade 

objetiva do processo social brasileiro, por certo n~o ter~o 

sorte diferente de tantas iniciativas j~ fracassadas. 

Seria ~til nao esquecer que "tudo no Brasil ~ dificil 

de consertar. ~as, talvez, o que seja mais dificil ~ conser 

tar a cabeça de uma das classes dominantes mais retr~gradas 

do mundo, a ~Itima a acabar com a escravid~o e, assim mesm~ 

de p~ssima vontade guaradando no fundo do seu subconsciente 

coletivo a saudade dos tempos da senzala". (r.:~rcio r.loreira 

Alves. A Força do Povo. p. 90). 

Do ponto de vista te~rico, o CICIT deixa duas Ilçoes 

importantes: 

- Iª I iç~o: A educação nao tem o poder de mobil izaç~o 

social esperado pelo i luminismo, senão no sentido de evitar 

que se transforme em instrumento de reconstruç;o social. 

Como proposta de mudança do meio, a educação encontra 

seus I i m i tes e poss i b i I i dades em outros fatol'es do proces

so 91 oba I da soe i edaue. : .ão ~ poss i ve I operar sistemas edu 
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cacionais morfogen~ticos (transformadores), sem que setores 

ou classes sociais estejam mobil izados em função da mudança. 

- 2ª I ição: ~lesmo que nao se consiga a mudança social 

pela educação, ~ possivel real izar um tipo de ensino que se 

recuse a conviver com a mediocridade, bastando que a gestão 

educacional seja entregue a educadores competentes. 

Evitar que a escola sirva ao projeto reacion~rio da so 

ciedade classista talvez seja a contribuição que os educa

dores podem emprestar ao avanço da luta para superar o secu 

lar atraso a que foi condenado o Brasil. 

Os educadores não podem se preocupar apenas com a qua

I idade do produto que elaboram; requer-se, como premissa,c~ 

pacidade e coragem para se integrarem em aç~es mais amplas 

que objetivem em ~Itima inst~ncia, criar condições estrutu

rais onde nao haja mais lugar para fracassos como este do 

CICIT. 
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ANEXO Nº 2 

DECRETO DE CJNSTIT~IÇÃO DO CICIT 

Ent~do ae S~1ta Catarina 

nIDR.1<irO ljQ S:8E-27-2-73/1~Q 49 

, 

,.. 
Aprova o convcnio Cl'.:e i!lSti tui o 

C entro D~t(~ rc 01 I"JCl.::.l IntcC2'2.d.o de T.'.')D.rão 
a ' t "d"" c u ou r~s ·.-::rov~ onc 1:~8 • 

o GOT.8RY}.DOR DO ES~lJ)O, no uso c1c SU~f.l 

atribuiç:õcs lesais, 

D E C R E T A: 

Art. 1 Q - Fico. arà·ovc.clo, .nos ter":"~os <lo 
texto er::. 0.110):0, c.3sinn.c1o 1)cl2.8 ?2.rtcs convcr.,cntcG, 
o conv3.r~io CG101ú'uJ.o cntre a. SC'cTetnric. Gn. E(:i)"C!:::.ç~o, 
reSl)0C"tivo C ol(~Gio SCI::,:ldúr F:;-~::-l'·,cisc o J3caj.:'.I1ir: 
G::lllotti c o Colécio Pedro Dc~~on, ColéGio 8éto JOfjÓ 
e Es(!c>lo. ~['écnicn <.lo CO;'J.él"'Cio ~ 'lL:C :L.'1Bti t .... li o 
CO.:1t:ro Int?::.--co1cGi::ü :!:ntG:;:;:'ac1o ele Tuc-c.:rõ o (C I~ IT). 

Ari;. 2 Q - RevoSUQ-sc QS 0.is:;;of.Jiçõcs 0.:1 
.... ' . conllTarlO. 

Pnlúcic> (10 Govorrw, 20 (le fevereiro de 
1973. 

GOVCl'11ntior l-:'O Estado 

" 
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RRA.. SERVIÇOS 

lREA TECNOL6GICA 

ÁREA SAÚDE 

.. - - ~ 

IMPLANTADOS N'J CICIT 

----------------------
I.. COl~TABILIDADE 

20 AIIIIFISTRAÇÃO 

3.. SECIDT1~::{IADO 

4. COi:jRCIO E I:IEHCADÓLOGIA 

5~ PUBLICIDADE 

6. TURISIIO , 

7. HO~EL.!l..RIA 

2.. TRADUTOR E n~TÉRPRETE 

30 LiSTR" ItIUSICAL , 

4~ DECORfi.ÇÃO 

5 o RED~1.TOR AUXILIAR , 

6. ARTES GRÁFICAS 

1.. ESTATíSTICA 

2 o ~UíllI C~;' 

3 ~ .CARIlOQUt..:ICA 

4. CERÂI.1I Ch. 

5. EDI~IC~ÇQES 

6. TÉC.EST'RADAS , 

7. SAItEAu:srTO , 

8" AGRII:I.E::SURA 

9~ EIJ:TRO:::.':2CNICA 

10. DE:3Ef20 TÉCNICO E ARTíSTICO 

2 .. Of" }\ú~:: ~CIA 

3. LA~80I-~',::Ó=:IOS T.IÉDICOS 

nl1L.r\;V 11- "t 



ANEXO Nº 5 

LISTA DE EQUÍVOCOS, IGNORÂNCIA E MALEDIC~NCIAS 

O DITO PELO •.• 

1. 1.280 alunos foram marginalizados pelo CICIT.(Jornal 
TrllJunu 21J1ina) 

... 

2. Dirotor Geral do CICIT se apropriou de Cr$ 3 milhoes. 
-- (R.;rJ iD TC'LJujura) 

2. A FESSC fica 6 meses sem pagar seus professores. (Jornal 
Tribuno. Sulina). 

4. Q ensino em Tubar;o ~ uma bagunça. (Jornal Tribuna Sulina). 

5. O CICIT c uma. fus;o de Col~gios. (Jornal Tribuna Sulina). 

, (' G. () CICJT tr;!fI porsrlrlolidode jurídica propria. Secretario de 
Ed'.Jci1(;;O - Programa Mesa Redonda, R;dio Tabajaro - Tubar;o). 

7. [)ué:,~r~ tCJdn, a [lcpulaç~o ~ contra o CICIT. (Jornal Tribuna 
&.Jl iflil) . 

I 
I 

... 
NAO DITO. 

I 1. Nenhum aluno carente ficou sem bolsa. (Em 1973,matricularam-s 
I 2.140 alunos e,em 1974,2.006 alunos - Diferença = 134 alunos 
\ Diretor Geral do CICIT . 
I 
\ 

\ 

I 
I 
\ 

I 
I 
I 
I 
I 

.\ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

2. Neste ano, o orçamento do CICIT era de Cr$ 825.000,00 (Pesqu 
sa de Campo) - Nunca se provou nada sobre malv~~~o de verba 
Diretor do Departamento d~ Ensino M~dio da SEE/SC. 

3. Maior tempo sem pagar ~= 80 dias, na ~poca da enchente. 
quisa de Campo). 

(Pes 

4. O CICIT foi apresentado,pslo MECj em Genebra, como modelo c 
organizaç;o e administraç~o do ensino. (Diretor Geral do CIC] 

5. O CICIT ~ uma associaç~o de Col~gios Autônomos. (Projeto 
CICIT, p.6) 

6. O CICIT nao possui personalidade juridica própria. (Projeto 
CICIT, p.6) 

7. O "p~v~o" era contra o CICIT,no inicio. DepOis viu que seus 
lhu5 De formavam c cOnJ8çavam ganhar dinheiro; entao passou 
apoiar o CICIT. 

c 

---------' 



8. Quase tcdos os vereadores 'se manifestaram contra a CICIT. 
(Tribuna Sulina). 

9. ~l~""J.PíOV.·.J:nos o CICIT, sem sober a que era. (Conselheira de 
E~ ~ . 972' '~·./~ ,.:. ,' . .J " [tI" r·. 'l(~/~L) 

uUCc"1pO C,;) 1 -}r- C' Sccrctilrld' do Ed'uébç<)(r 10 78. 

10. O ensino em Tubar;o virou com~rcio. (Jornal Tribuna Sulina) 

ll. 
N ~ 

Cs culpGdoS pela bagunça do ensino em Tubarao ~ Jose Alexa~ 
drc, Ir. nosires e Osvaldo Della Giustina. (Jornal Tribuna 
SulinQ) 

12. Os diretores do CICIT ganham vultosos sal~rios. (Fofoca 
c ')rr'(',C"1 t.,.., ) • L • .' .. '~ 

-13. A FESSC e a CICrT fizeram a ARENA perder a eleiçao em 1975. 
(Fofoca corrente) 

14. O CICIT era ovelha negra. Levava malho todo o dia. (Repórter 
da R~lrJio TJ.bojara/Entrcvista) 

A elite reagiu violentamente/porque tinha que colocar seus 
filhos junta da "plebe ignara.". (Diretor Geral da clcrT). 

8. De 14 vereadores, apenas 3 se manifestaram, sendo 2 contra 
e 1 a favor o CICIT. 
(Atas dos dias 20/02/75; 27/02/75 e 06/03/75 que transcrevem 
as sess;es referidas pela Jornal Tribuna &Jlina). 

9. O CICIT? Aquele negocinho da Osvaldo,que eu nunca entendi di 
rei to? (Conselheira em 1972, Secret~rio em 1978. Encontra 
com a Colegiada Diretor). 

10. Nas minhas constantes idas ao CICIT, constatei que a Dire -- -çao tinha tudo catalogada, caso par caso, para nao cometer 
injustiças na distribuiç~o de balsas. (Lider da ARENA na 
Câmara. Entrevista) 

11. Eu afirma categoricamente que as que criticavam a CICIT nao 
sabiam o que era a CICIT.' (d.der da ARENA na Câmara. Entre
vista) 

12. O~sal~rio da diretor gereI era, em 1973,igual a 8,4 sal~rios 
minimos regionais e nunca foi aumentado (valor real). (Pes~ 
quisQ do Campo) 

13. N~o tem nenhum fundamento. N;o se pode levar a ssrio. (Lide: 
da ARENA na Câmara) 

14. O mesmo repórter desconhecia os estatutos, os objetivos, o 
funcionamento e as realizaç;es do CICIT. (EntreVista - Pes
quisa de Campa) 



15. Os que ,se formam no CICIT ficam sem emprego. (Jornal 
Tribuna Sulina) 

16. Tubo.r;o mais uma vez ser; cobaia do Brasil. (Vereador 
da ('.REi'IA. Entrevista) 

17. Os edis representam a soma das queixas da populaçao contra 
o CleIT. (Jornal Tribuna Sulina) 

18. A d~ln'i,::;fJ do ClCIT nua inspirava confiançEl. At~ hoje nao 
S~ defendeu das acusaç;es feitas. (Jornalista da R;dio 
Tabajaro ) 

19. Com o CleIT,os pobres nao puderam mais estudar. (Vereador 
d::l AF\D lA. EntrEvista) 

20. O ensino rjr! 2Q Grau deve ser profissionalizante (Lei 5692) 

21. Eu iJ.ch::.va um absurdo queJem Tubar;o{tivéssemos que pagar ... 
o cnsino,r::/qunnto,. em o:.Jtras cidades mais ricas que Tubarao, 
n;o pc:],::;vam. (Vereador da MENA. Entrevista) 

1 15. 6~~ dos egressos se vinculam ao mercado de trabalho (Agenda 
CICIT S/d.) elem um mês de trabalho,pagElm o investimento (Jor
nal Tribuna Sulina/dia 11.9.76); 4~/o ingressam n,a Universidade,/ 
sem passar pelo cúrsinho (Agenda CICIT S/d.) 

I 
1 
1 " 

116. Tubar~o deu ào Brasil todo um exemplo de criatividade. (Diretor 
I do Departamento do MEC - Nov.72) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

17. Um dia,após um vereador da ARENA criticar o CICIT e dizer que 
atendia pedido de pais de alunos, fui examinar o caso e consta
tei que aquele fato era forjado pelo vereador que qusria apena~ 
se promover. (Lider da ARENA na C~mara. Entrevista) 

18. Nada do que se disse contra a direçno do CICIT sobre desvio d 
verba é verdade. Nunca se provou coisa algurna. (Diretor do De
Partamento de Ensino M~dio,SEE, 1975-78) 

19. O CICIT democratizou as oportunidades de ensinà. Jamais os po
bres passariam pelos Colégios Dehon e S;o Jos~ (tradicionais 
Colégios dos ricos)Jse n;o fosse através do CICIT). (Diretor 
da Escola Técnica do ComérCiO. Entrevista) 

, ... 
20. Estivemos no seminario sobre profissionalizaçao promovido pela 

21. 

Comiss~o de Educaç;o da Câmara e constatamos que de norte a 
sul do Brasil todos eram contra a profissionalizaçao. Ali nos 
conscientizamos que o CICrT n;o poderia continuar. (Diretor 
Geral do CleIT. Entrevista) 

o ensino de 2Q grau é seletivo e,portanto,quem quer estudar,de 
ve pagar, a n~o ser os q~e provarem carências.eLei 5692 e Pr 
jeto Catarinense de Desenvolvimento 1971--1974) 



22. A SEE ainda nao liberou a verba (Set. 1978) porque o CICIT 
n~o prestou contas da verba anterior. (Secret~rio de Edu
co.:.,;o e:n 1978) 

')") 
(_ ..... , . s~ eu d i sr~c~:-:-;c ~ Vamos fechar o CICIT, ele fecharia; 

2c llis~;cs~~e ~ Vamos reabrir o CICIT, tenho certeza que a 
l.ur" ... HIÜJíyJc iria pedir para rcobrl-lo. (Jornalista da R;dio 
T Q:::::lj':'1riJ. En trev ista) 

24. O puvo em Tubclrllo, queria que vol tosse o ensino gratuito 
no Col~Qio Galotti. (Vereador da ARENA. Entrevista) 

I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

25. Eu promovi um abaixo-assinado para pedir a desvinculaç~o do I 
Col~1:Lo Galotti do CICIT.. (Vereador da ARENA. Entrevista) I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- , 
22. A prestaçao de contas fora feita ao orgao competente em fev 

reiro de 1978. (Pesquisa de Campo) 

23. Opor-se sistematicamente ao CICIT é demonstraç~o clara de t 
desconhecimento da Lei 5692, total desconh8cimento das preo 
Ç;85 do ensino em ~osso pais o,oindn(cümploto ins~nsibili~u 
diante das indicaçoes do bom-senso. (Diretor da Radio Tuba. 
claraç;o feito em final de julho/78, (data impreciso)Jem pr 
grama radiofônico) 

24. Com Q dissoluç;o do CICITJo Col~gio Galotti introduziu um !:õ 

ma disfarçado de cobrança do ensino que vai desde taxas de 
mensalidades, taxa de matricula, taxa de manutenç;o, até pc 
paç~o compulsória em "festas juninas" onde se arrecadQQ·\'t-ec 
50S para comprar Banda, construir quadras, m~ro , etc. (Pe~ 
50 de Campo) 

25. Desfeito o CICIT, os alunos do ColégiO Galotti, devolvidos 
Col~gio gratuito (dos pobres)fmarcharam no desfile de ? de 
temtJro de cabeça baixa e humilhados, perante uma assistêncj 
de 10 mil pessoas, aproximadamente. ((ril:~u'i's~ dtr C~~,[;'-pb'Y , .' 



ANEXO NQ 6 

1. A Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina - FESSC, rea 
briu o CIENTIFICO do DEHON. 

2. Alem da formação científica o colegio oferecerã três habili
tações tecnicas: Qulmica, p~cânica e Eletricidade. 

3. Ao Final do 3Q CIENTIFICO o aluno recebe o certificado de 
conclusão do 2Q Grau. Caso haja interesse, o aluno pOderã 
realizar o 4Q ano profissionalizante nas áreas supra-citadas. 

4. A·preocupação do Colegio DEHON ê preparar o candidato para o 
VESTIBULAR,e tambem para o mercado de trabalho. 

5. A excelente qualidade de ensino ê garantida pelo corpo docen 
te da FESSC e 'por modernos recursos didáticos, entre eles: 

- Laboratório de Línguas. 
I 

Circuito Integrado de TV. 

- Centro Tecnológico, com modernos laboratórios de F!sica, 
QuImica, Biologia e salas especiais. para.experiên?1as. 

- Biblioteca Central. 

- Centro de Dados násicos. 

- Salas especiais para estudos extra-classe. 

M A T R r C U L A S 

Para a la. SeRrE do CIENT!FICO 

Local : Av. Jos~ Acãcio Moreira, 787 - Secretaria da FESSC. 
Data 04 a 15 de dezembro de 1978. 
Horãrios das09ãsll,OOhoras e das 14ãs17,OOhoras. 

OUTRf\$ St:RI ES: 21 a 22 de dezeilóro de 1978. 

mesmos hor5rios e locais. 
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ANEXO Nº 7 

INSTITUICÕES INTEGRADAS 

;.. 

J 

o Col~glo Integrado Senador francl.co -
8enJamln Callottl, sItuado na Rua Altamlro 
Cul~r:'t' \/n~, Tub.r~o (Se). é um c,tnbelecl 
mento d. R"de Púb II ca Es tadua I. -

Como integrante do CICIT, ~ responsável 
pelo Oep.rt~~cnto de Estudos Sociais, onde 
5~O mln;~tradJ~ a~ discip'lna~: 

- História 
Ccoqrafia 

- [duc~ç.o Moral e Clvlca 
• O,S.P.S. e 
- Estudo. Regionais, a nrvel de Núcleo 

COlT\vrn. -

A nl_el de Núcleo Profissional oferece 
hablllt~ç~o para O ~Jglstérlo de I~ Crau de -
la •• !ta. Scrle. 

't"," ... ",. ... J.~:, 
.t.: ... 

.' 

':;,: ,-:: :',: ~';;:~:~ ]: 
I 

~_\oI ...... 

...', oi'···"·, ... _~ ... ",) '~ __ . !~_l,: ~i:i:: ' •••• • .~.. .~ .. I' -:' 

~~~-:;::.:.:;~::::::.:';:::;-~ 

o Colégio Integrado Pc. Oehon • um ór
gio da rESSC • entIdade Instltulda pela leI 
n~ 443/67 de 18110/61, do munlcrplo de Tuba
roo, Está .Itu.do na Avenida Acáclo Horelro, 
181. 

Sendo o ColégIo Oehon responsável pelo 
Departamento de Ciências, as disciplinas de 
Núcleo Comum mlnlstrad~s no estabelecImento· 
são: 

- ~Iaten'~tlca 
- nslca 
- Qulmlca e 
- Biologia. 

A. HabIlitações Profls,lonals oferecI -
das SDO: 

- T€CNICO EH ESTATrSTICA e 
- T(CNICO EH QUrHICA. 

'~I 
.r-.... . "~:J ... ~ /) .... : . ."" ..... : .... ~, .. : .;.~ '\ ' '\:~.j"-, - :,~~ '___ r . . ..... 't, ~, ',~o ·'lo~··t.- ., ~ 

•. '." Ir/l,..~ .... ,. . . .,. ,. ~ \'\-.' .' ... ~'.: ,I; .... 

," '. \, ..~: . .' :i: ,: ,;:J?;:: {;~~, T: .. {'- ,.í,'.;~; :::'. 
# .~.. .,~ 

.:"·,f:·'I.Íl,· I •• ~ 
, /'('í lf,:,· ,1'· 

t.: .. ~.I'''" ;,"'.- ti lW, . :~~. 
t-.", "". I Y";.--?'hl..-17 ',~', ': 

.\\' 

A Escol. Técnlc. de Comércl, 
t.mb~m InstItuto Tecnlco Comerei 
RUI Oernard~ freuser s/n!. Tubar 

No ~stabeleclmento n~o \~O I 

dIscIplinas de Nücleo Conum. 
Trcs ,50 os Cursos Técnico, 

pelo estab~l.ci~nto: 

- CUR~O rrCNICO OE CO~TA8IL 
- CURSO T(CNICO OE ~(CR(TAR 
- CURSO TCCNICO DE ASSI~T[N 

TIVO, 

~'i' .. _ ... --
.J ----.. -, - --:- .,. í ' 

~ ... ~' O 
, s.:t ;. .1 ~ " J :"S I 
" .......... ~.;:&;.1 

,_ 1If"1'1 I 

~ç' ~ L:L,~ ::l ::11 
1. r.!.-,::, ~ .* ~; ... ~ --

.. , 
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ANEXO Nº 8 

TtRMINO DO CONV~NIO Tub~üo_ 23 de dez~bro de 1978. 
, 

~!o. JaQ 061/7,,3 - IXT. 

~ : Cole~iado Diretor do CeDtra I~tercolegiul I~tegra~c ue Tubarão. 

ara: !'rof. i~:Qri ~ Cesar !:,r or~es - r.:D. 3~crctári3 -da ~dllaaçãD e Cultura. 

ef.: Re~oT~ç~O ConTê~iQ SEC/CICIT para o exerc{eio de 1979. \ 

/ 

xce1ent!saimo Senhor: 

• Estando per fina1iz~ u~is ~ anQ 1etiTo e aoatand6 Q dete~inado na 

( cláusula 9~ do Decrete n/SE~ - 27-02-73/U~ 49, o ColeoZi.;.:d.o Diretor . 

do CICI'l' esteve ren .. -:ido 'para est~beleCler as diretrizea operaaio.nais 

'.' .,para o préximo QJlO. Na oPQrt:u.üa.ade foi di~cutida e anclisad-a a atu-

aI 6itu~ção, de~tro ua n~V3 sist~~ática ÍGpl~ta~a a partir do Últi

~c ~ê9 de ug0st~, onCe G COléGio Sennüor l?r~\ci~ao Bc~j~in Gallotti, 

opora~do de~tre do oiste4a ~e i~tercocpl~entaridade co~ o~ c~léeios 

Dehon., 3õo José e Escol.t 'récnica de Co~érci(l lle Tub:;,rüo, ta.o.bé..-n o 

.. 
ChC&DU-Se as aeeuintec cD~si~eraç~eo: 

ll",:, qu.e D CICI~ f~i i1l3ti tu{:io ao!! ~ objetivo Qe viabilizar o. entrosE: 

Cer.l e Í!lterco··:"plc:;:el~t~u.'i{!ac.e cios est::lbclec~ent0s de ensino de 2~ 
, 

Cl~.wsu1.;1. 1'-' ao ai t~uo Decreto -; 

1.>-. Ç. uc, e.c Jc~ orrênc ia a o i te11 2~ terior, nprcc C'at"U"ia {lS 8e.1t:..iI~tco 

Vun.tU":;C.r..3 : 

n' '1"'1J...~...., , 1'" \"t""'[J"~ J.'r.2.~ t.: ... l'VU. l. t~\o.,·Á \..1_""\ 

, 
l'cr nren, c::'.. ter:.: 00 de cq ni-
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, 

.::. b o2.- ·introc.ução do si8t~a à.e terll;() inteeral e deàioação exolua.!. 

Ta para os vrôfesscrez; 
. ;, 

';. ~ b 3 
. .' .. - n plena utilização dC8 r~cur3as h~~06t do espaço e ia e -

quipaoen to; 

.. 

b.4.- a d{:àioação exelusivD. dv alUJlO ~ deteruinadea diao a oer -

tas áreas da aprendiz~e~t evitanda-ae a disneraão deQorren - -
:tea ios hor~rioG tradiciDnais; • 

... . , 
.- b.5.- a clistribuiçao raoional fie l!latr~eulas, ue aoordo ce!!t as di,!!. 

~Dnibiliàades de espaçc; 

.. ···b.6.- a clenocratizaçã·3 do e:leillO erl ter.:-los de alunos .aatricule..c!oa, 
i, 

. . 
0.0 ". 

." o", 
di6tribuinuo~se ieu~eRte as responsabiliaa~ea, os 

e as vantaaens que c~da ~~idade apresente; 

custos 

G- que, U&8 eonsiderações ao~a npresenta~ag, t~Da a co~entar, quan

,te aos itens: 

" 

b.l. - houve nua ruptura quanto a e~peoialização por área, deTida 
..... 

a eperacionalizaç~o d~ Colégio Se~. Fc2 • Benj~in Gallotti, 

.' ez faixa próFria; 

·b~2. -o t~po integral e a dedicação exolusiTa doa professores 

tanb~ deixou de existir; 

·"t ...... 

t • ," 

os reoursos htmnD.~El, o espaço e os equip~entoc dcL"'{~rz.a 

de oer utiliz~doo ple~~ente, devido ao pequeno n~cro de 

.aatrlculns dentro do rCGinc de into3rnçã.o (287 al~oo); 
, . 

ao dedioação exoltÃoi-va elo alWlo n certas areas - re~ioo a. c: 

rod!zio - uti.neia. scnento u t1.:lia pequena clientela, fic~do 

u. gr[w .. ue o~lÍol'i 2. OI)Crc..nJ.~ e~ hor~rion tr3.dici cnais; 

n dis tri buiç3.o r:.o i O.:l2.l ie na tr{culno, t3,.:lb~:;:. f oi rOtJI'id~, 

en con8cqu;noi~ da UD~rtur~ do ColéGio Senndor Frunoinco 

Bcnj~in Gullotti; 

t 
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"-. 
b.6. - a deneeratização do eAain.o, nui to er.lbera tenha baTido W1a' , 

conacie~tização da eoaunidade, Aão está sendo naia alCaA-
, , 

çada n~ tTuoleo C~ua, pen:13.necenào sc.c.ellte no Nueleo Pr~ 
"" 

fissionulizante; 
~--' . 
;. . . 

" 

- 'd- que, apesar doa reoollhecidoa esforços diepe.nd1dos pela. SEC,' quO:! . 
, 

to ao atendiuent~ dos alunoo oarentes, atravea de Bolsas de Ea~ 

'.r t '! 

doa, a renovação do convênio eJltre a meaca e os Colégios que i!! 
" , . 

t~ar~ o CICIT, SG:freu ~ eoneelanento, ~ seu Talor do exera~ -

"!' .• 010 de 1975 para 0, de 1976, de 1976 :para o de 1977 e de 1977 'pa-

i· ".:. ~a Ó de 1978 (crS 1.325.500,00), ressal.vo..c.ao-se que "~ 1977 houve 

,.:: I'~ o." uma GuplC!:lentaçã~ da ordem de C":$ 130.000,00 a era 1978 de 

~' .. ;:': ... " ..... Cr$ pOO.OOO,OO para ~ten1irlento exolnsivo dos alunos na"triculadog' 
·'1"; ' •. -, 

~i~::·r," .. nos cursos prOfissionalizantes, a partir do .mês do asosto; 
•• t ... .. : 

, .... 
'. : ... :. .. ~ _:~' •• '0 ~ •• 

"3. c~ base nas considerações ~presentadns, o Colegiado Diretor do CICI~ 
," 

.'~, -resolveu enc2.!ilinhar o presente ~f!oio a Vosça Excelê.o.cia.; netificun • 

. ;:: -do-ó de que, para () exero!oio -<le 1979, eatal:10G 1o.poeoibili~c.do·fJ "d! 

nSSW:1ir a renovação elQ oonvêJlia. Informanos, entretanto', "da !looae 

"dispocição e vonta~e de dinlo~uruoe s~bre o coounto, fio~ndo pura ta 
o+-' espoc1i::'vl.va de VOGoa ocnvoQução, princip~cnte no queae refer~ a 

contiuttidade do o.tend.iriento coo. Bolsa de h'studos, dos u.l~iJa natrict! 

lados noo cnrsos profisoionalizuntcs. 
' .. 

.' 

" Aarauoccnd.o a a tcr.çõ,o· G:~Cl qu.e fo.:'lOS ~,i8 ti~tti<lDQ, por parte do quadro ~ 

nilliotruti"'to de Vossa .FactJ.~ a1)rovci t~os p:::..ra apresentar 03 nor,::;o3 prl 

testoo de coti.r:la c distinta conoidere.ção. 

1-- . / 
.' /./~( /~ I'" 1- , . JI,{r:.. •. L~~ '>lO 

----~,--~-- ----------.... .' . 
frof. r.:;}.tu·.lcio ruc~~ooo 

""V~)-',,:~': ," 9:/ ___ .o--.-c._~ . _____ _ 
J.. t' \.) 1 . \1 tt :, ,1 1" .t" ~;: ,~ ~ ;J ~ ~ : t • G \) 1 :..: 



Ilustríssimo Senhor 
~ilton Nazareno Soares 
Digníssimo Diretor Geral do CICIT 
TUBARAO (SC) 

c':· ! O ) 'J .: , U N' 

OF.N9 /Gf\B: 

Florian6polis, . ' 
. . .. t~tQ79 

Senhor Diretor, 

TtRMINO DO CONV~~IO 

- -....... 

Pelo presente, comunico a Vossa Senhoria gue a Secretaria da 
Educação e Cultura não renovará, no exerc~cio de 1979, o conven~o 
com esse Centro, objetivando a participação financeira nos 
encargos administrativos do CICIT . 

. 
Por outro lado, cumpre-me informar que os convênios referentes a 
bolsas de estudo a alunos carentes de recursos serão firmados 
diretamente com os estabelecimentos de ensino, de acordo com a 
sistemática vigente. 

Ao ensejo, reitero os meus protestos de estima e consideração. 

Cordialmente, 
L~----------------> . (-- --

. ~farjOÇZ e-s----~-
SECRETÃRIO A EDUCAÇÃO E CULTURA 

. , 

S S II / \' r o - O 1. O 3 • 7:) 
G')VEf~i>JAR t Er--.;':URTM~ DIST f,NeIAS 

... ,. 

:- : .. 
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ANEXO Nº I I 

CRONOLOGIA DE UMA TAPEAÇÃO 

A I ista reune s~ as iniciativas federais. Fen~menos a

n~logos devem ter ocorrido nas prov1ncias. S~o Paulo, por 
. . ' . exemplo, real izou curiosa reforma do ensino prlmarlo em 

, 
1920. Pretendendo expandir a rede de escolas, frente a escas 

sez de recursos, reduziu,de seis para quatro anos, a duração 

do ciclo do ensino para o meio rural. 

A relação foi feita com base em Manfredo e ~uniz de A-

ragao. 

Cronologia: 

1549 - Vinda dos jesu1tas. Fundação das primeiras escolas. 

1759 - Expulsão dos jesu1tas. Desaparecem todas as escolas. 

1779 - Instituição das Aulas R~gias, que fracassaram pela 

falta de professores e recursos. 

1808 - Vinda de D. João VI. Fundação das prImeIras Escolas 

Superiores. 

Em 1883, a União concede ~s Provfncias a prerrogativa de le 

gislarem sobre mat~ria educacional. 

At~ 1890 - Durante todo o Imp~rio, o ato maIs importante,em 

mat~ria de educação, foi a criação do Col~9io D. Pedro I1 

( 1937) e da Esco 1 a de Surdos e r.:udos. 
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Varias congregaçoes de ordem rei igiosa que vieram ao 

Brasil, instalaram internato para meninas e menlnos,com 

o fito de produzir vocaç~es rei igiosas. 

Nesta ~poca, segundo Muniz de Aragão, menos de 10% das 

crianças ia ~ escola. 

Em 1889 - ~ v~spera da RepGbllca, o Imperador discursa long~ 

mente sobre o problema educacional, a necessidade de 

criar o ~EC e fundar escolas. 

Veio a RepGbl ica e pouco mudou. 

1890 - Criação do Minist~rio da Educação, Correios e Tel~gr~ 

fos, que dura apenas um ano e teve cinco ministros. 

Nos quarenta nos seguintes, a educação fica sob os 

cuidados do r.1inist~rio da Justiça. (Seria uma q~Jestão 

de po I r c i a? ••• ) 

1891 - Nova reforma. Com ela quer-se-Ia converter a escola 

secund~ria em simples degrau do curso cuperior. 

1901 - Nova reforma. Concessão de total autonomia ~s escolas 

pGbl icas e privadas do 2 2 e 3º Graus. 

1905 - Nova reforma inval ida a anterior. 

1911 - Reforma Rivad~via. Institui o ensino livre. 

1915 - Reforma r.laximi I iano. Anula a Rivad~via. 

1925 - Esta reforma fixa a central ização do controle e fis

cal izacão do sistema educacional. A União fica com o . 
Ensino Superior. Os Estados e ~unicrpios com o Prim~ 

1930 - Inicia a Campanha da Escola Nova. 

1931 - ~anifesto dos Pioneiros. Reforma Francisco Campos. 

1942 - Criação do SENAI e f logo em seguida, do SE~AC. Refor 

ma Capanema. Criação de Universidades Rurais e Uni-
, / ' ) versidades Tecnicas ~so no papel ... 



1945 - Reabre-se o debate dos pioneiros, interrompido dura~ 

te o Estado Novo. A nova tentativa desemboca na lDBEN. 

1961 - lDBEN - Com ela, a problem~tica da educação tomou 

conta da opinião pGbl ica e acad~mica no Brasil todo. 

1971 lei 5692. 

1975 - Reforma da Reforma. Parecer 76/75, Terezinha Saraiva. 

1999 Final do s~culo. At~ I~, com certeza, varias ainda 

serao tentadas. Conseguirão baixar os indices da Ign~ 

r~ncia da população? 

Segundo Darcy Ribeiro (I), o Brasil sera a maior mar 

cha de analfabetismo do globo. 

Qualquer estatistica fornecida para aViar este apo

cal ipse seria escapafGrdia. Em Santa Catarina,contu

do, o indice de escolarização baixou de 9~%, em 1974, 

para 74% em 1980. 

O maior problema da educação brasileira sob o ~ngulo 

pedag~gico não ~ fazer a criança ir ~ escola, mas 

sim aprender,estando em seu interior. 

Dr. Delamare, conhecido pediatra brasileiro, em re

cente entravista na TV (2), afirmou que, seguramen

te, não h~ mais que seiscentas mil crianças com a -

prendizagem satisfat~ria, no Brasil todo. 

Isto denuncia a exist~ncia de um fracasso! 

Ap~s tantas leis e reformas ineptas, ~ licito descon 

fiar da exist~ncia de uma longa tapeação. 

(I) Darcy Ribeiro. Jornal do 8rasil. 20 Julho 19;7.C.8. 
p. 4-5. 

(2) Globo Notrcias - EntrevistQ - Dia IS/OS/i9S2. 
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