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RESUMO 

Esta dissertação apresenta a reconstituição histórica 

do processo de modernização do gi~sio secundário brasil~ 

que culminou com a Refo~ do En~o primeiro grau, nos 
~ 

anos 70 e, portanto! com a estruturação de uma nova escola 

fundruren tal. 

A maioria das propostas para a criação de um novo giná 

sio, nos anos 50 e 60, procurava atender às exigências do mo

delo político e econômico da época. No período 61-64, fase 

crítica do modelo desenvolvimentista, surgiram projetos de 

educação secundária, c~mo os Ginásios da Comunidade e os Giná _ 

sios Vocacionais, propondo uma prática pedagógica, voltada 

para a conscientização do homem como ser histórico e produti

vo e, conseqnentemente, orientada para a transformação da so

ciedade. 

A política educacional, após 1964, rechaçou as propos

tas de uma educação secu.'1dária conscientizadora e lançou os 

Ginãsioq-.-Peli a entes como ~stra "gi-a. Pãni~aç~dO 
ens ino de primei ro grau em ãmbi to nacl.onal. - ~-

Concluiu-se que os projetos de renovação do ensino se

cundário surgiram em decorrência das contradições do modelo

desenvolvimentista. Enqua~to os Ginásios Poli valentes apre -

sentavam uma proposta pedagógica compatível com a manutenção 

do capitalismo periférico, os projetos de criação dos Giná

sios da Comunidade e dos Ginásios Vocacionais constituiram 

resposta diferente da política de dominação cultural. 
---------~ . 



ABs'rRACT 

This dissertation aims at presenting a historical re -

consti tution of the process of modernization of the Brazilian 

secondary school system, which reached its climax with the 

"Reforma do Ensino do Primeiro Grau" in the 70 's and wi th the 

creation of a new fundamental school. 

Most of the proposals for the creation of a new secon

dary school, in the 50's .and 60's, tried to meet the needs of 

the political and economic models of that period. Between 61-64, 

a criticaI phase of the economic development model, new projects 

of secondary education cane up, such as the C ommun i ty and the 

Vocational High-Schools. These projects proposed a new peda 

gogical practice, aiming at making man conscious of himself 

as a historical and producti ve being and, therefore, oriented 

towards a trans formation of society. 

The national educational policy,after 1964, rejected 

the proposals for a more conscience-building secondary education 

and presented the Comprehensive High-Schools as a strategy for 

the nation-wide reformulation of the secondary school. 

It was concluded that the proj~cts for the renovation 

of the secondary school arose out of the contradictions of 

the economic development model. While the Comprehensive High

Senools presentêd a pedagogical proposal compatible with the 

upkeep of the periferic capitalism, the projects for the creation 

of the Communi ty and Vocational High-Schools offered a di fferent 

answer to the cultural domination policy. 
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INTRODUÇ1\O 

Chamamos modernização do ginásio ao processo que proc~ 

rou alterar os objetivos, a estrutura, a organização, o fun -

cionarnento e o conteúdo do ginásio secundário dentro do siste 

ma de ensino, "empreendido, entre os anos 50 e 60, por adminis 

tradores e educadores brasileiros. 

Assim é que, caracterizado como tipo de ensino, com o 

objetivo de formar líderes, ministrar cultura geral e perman~ 

cer articulado apenas com o ensino superior, o ginásio secun

dário viu-se compelido a mudar. Seu número de matrículas am

pliou-se. Seu objetivo passou a ser caracterizado como de 

formação geral do adolescente. Foi promovida sua articulação 

com o nível primário e a incorporação em seu currículo de dis 

ciplinas prátiCas ao lado das disciplinas de cultura geral. " 

Após as mudanças políticas de 1964, efetivou-se a cri~ 

ção desse novo ginásio que, segundo seus idealizadores, reve

lava uma nova concepção ~e educação secundária 1
, não mais co

rno educação para a elite, mas corno educação fundamental a 

que todo adolescente tem direito. 

Os princípios que orientavam esse novo ginásio servi -

ram corno base para a reorganização da política educacional do 

novo governo com relação ao ensino de primeiro grau. 

lEm nosso trabalho, não estabelecemos diferenças entre os ter 
mos Educação Secundária, Ensino Secundário, Educação de Nível 
Médio, Ensino Médio. Todos, entretanto, são usados em duas 
acepções: a) ampla: referindo-se a todos os ramos que configu 
ravam os estudos pós-primários no nível do primeiro ciclo, se 
gundo a Lei 4024/61 (secundário, industrial, comercial, agrí= 
cola): b) restrita: referindo-se exclusivarrente ao ramo secun 
dário no nível do ·primeiro ciclo, segundo a Lei 4024/61. 
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A Lei 5692/71 elevou o tempo de escolaridade obrigató

ria de quatro para oito anos, incorporando dessa forma o anti 

go ensino elementar ao antigo ginásio (primeiro ciclo de ní -

vel médio). Acabou ainda com a distinção entre ' ginásio secun 

dário, comercial, industrial e agrícola, instituindo um currí 

culo diversificado, com o objetivo de sondar aptidões e ini -

ciar para o trabalho. 

Procuramos, aqui, reconstituir historicamente o proce~ 

so de modernização do ginásio brasileiro que resuitou no apa

recimento, legal, de uma nova escola fundamental. 

Essa reconstituição parece-nos indispensável por dois 

motivos: 

Em primeiro lugar, por não existir um estudo que trate 

o asstmto sob essa perspectiva global. Nesse sentido, a nos~ 

sa pesquisa procurou reunir depoimentos orais dos próprios 

protagonistas que participaram desse processo, como també~, 

todo um material escrito, esfacelado, que tratava parcelada -

mente o problema em questão. Tivemos oportunidade de consta

tar que a investigação em "Arquivos", no caso da nossa histo

riografia, não é algo "ultrapassado" como muitos supõem. Pe

lo contrário, ela é importante, necessária e diríamos até, 

essencial, para lançar mais luz à compreensão da educação 

brasileira. 

-Em segundo lugar, porque nao procuramos apenas reunir 

depoimentos e material escrito, mas também, tentamos reinter

pretá-Ios com o intuito de contestar, basicamente, duas postu 

ras ideológicas: a primeira que se funda na crença de que a 

modernização das instituições escolares tem sua origem no 

irreversível progresso da "cultura", da "sociedade" e da "hu

manidade": a se.gunda, de que a escola ou suas prátiças corre:!, 

pondem a urna necessidade natural e inerente ao funcionamento 

das sociedades humanas. 
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Dessa fonna, o objetivo do presente trabalho é mostrar 

que a modernização do ginásio brasileiro é fruto das eXigên -

cias de urna polrtica de manutenção do capitalismo periférico. 

Gostarramos de, rapidamente, tecer alguns comentários 

sobre o próprio processo de construção do nosso objeto de es

tudo. 

A nossa pesquisa, inicialmente, pretendia realizar uma 

análise dos discursos elaborados entre 50 e 60 pela elite edu 

cacional e administrativa, através dos quais, era demonstrada 

e difundida uma nova concepção de educação secundária. 

Na tentativa de caracterizar a nova proposta pedagógi-

ca desses segmentos da cama~a dominante de nossa sociedade 

surgiram as primeiras dificuldades e diversas indagações. 

Quais os fatores que teriam condicionado o aparecimen

to dessa proposta? Ela é específica desse momento histórico 

ou tem suas raízes em perrodo anterior? Ela se apresenta no 

discurso de ' maneira homogênea ou se evidencia de modo hetero

gêneo, de acordo com as posições e os interesses a que estão 

filiados os educadores que as propõem? Quem são esses educado 

res? Quais são os lugares que ocupam e qual a relação' entre 

esses lugares e suas representações ideológicas? 

Estas indagações conduziram-nos a uma reflexão mais arn 

pIa, que se definiu como prioritária e que diz respeito às 
dificuldades da produção do conhecimento e, consequenternente, 

a opção por determinado referencial teórico. 

Assim que optamos pelos estudos da Dependência, corno 

ponto de apoio, e definimos nosso interesse pela compreensão 

da modernização do ginásio, no caso brasileiro, como manifes

tação das exigências de manutenção do capitalismo através de 

um processo de desenvolvimento dependente, sentimos necessida 

de de recorrer ã história e nela detectar as idéias e os. fa -
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tos que definiram a modernização do ginásio. Em outras pala

vras, na tentativa de percepção desse produto (modernização 

do ginásio), procurávamos identificar o processo que lhe te -

ria dado origem e no qual se situavam os meios, os fatores 

e agentes da sua produção. 

Esta exigência levou-nos a retroceder no tempo e a rea 

lizar urna pesquisa sobre os antecedentes do ginásio moderno 

na sociedade orasileira dos anos 30, como também, na socieda

de européia e norte americana do começo do nosso século. Este 

estudo objetivou apenas encontrar as indicações mais gerais 

da presença de urna nova idéia de educação secundária, que se 

introduz no país com a revolução de 30, e que somente após 

64 encontra o suficiente apoio político para sua concretiza -
-çao. 

A medida que avançávamos o estudo, defrontávamo-nos com 

sérios problemas. 

o objetivo inicial da pesquisa ampliara-se. Não se 

tratava apenas de analisar alguns discursos num certo perío

do de tempo, o que por si só já apresenta certo grau de difi

culdade, tratava-se tamb~m, de reconstituir historicamente 

o aparecimento e a luta pela efetivação da idéia de educar p~ 

ra o trabalho num tipo de escola destinada, desde o período 

colonial, à formação da elite. 

... 
A tarefa pareceu por demais ambiciosa, devido a quanti 

dade do material a ser lido e analisado, num período curto 

de tempo. Por outro lado, a coleta de dados ganhava relevo , 

na medida em que se pinçavam informações desconhecidas ou 

pouco divulgadas. Tal fato aguçava nossa curiosidade e nos 

impelia na busca incessante de novos dados. 

Por algum tempo, permanece mos presos aos efeitos inibi 

dores da contradição, em que nos envolveramos: ter a cautela 

de restringirmo-nos ã análise dos discursos ou de tentar es -



.5 

crever, se bem que com inevitáveis imprecisões, a história 

da modernização do ginásio. 

A cautela aconselhava-nos a manter os limi tes ini-

ciais, mas a curiosidade . levou-nos mais longe e deu~nos for 

ças para correr os riscos que a ampliação do objeto represen

tava e abrir assim, uma série de brechas ã crítica. 

Optamos, portanto, pela segunda alternativa, lembrando 

que tal trabalho foi realizado apenas com os dados que conse

guimos coligir. Novos dados podem aparecer em novas pesqui -

sas, e corroborar e esclarecer, como até contestar a 

aqui apresentada. 

-versao 

A análise específica e exaustiva dos discursos, tal 

qual pretendíamos re~lizar inicialmente, não aparece neste 

estudo. Ela surge, entretanto, através de traços que detect~ 

mos e julgamos oportuno comentar. Aliás, cremos que a pesqui 

sa ora realizada, era também necessária para obter-se a redq

ção da margem de arbítrio pessoal, na escolha de discursos 

considerados significativos, com relação ao assunto em ques 

tão. 

A resolução desse impasse inicial levou-nos a outras 

questões que se centralizavam na historicidade do objeto. p~ 

tendÍamos ultrapassar o simples registro dos fatos e alcançar 

a compreensão das ações dos horrens, do significado que 

eles tinham seus próprios comportan-entos. 

para 

Recorremos, paralelamente, ã leitura e análise de tex

tos, às entrevistas que se sucederam com alguns dos princi

pais protagonistas que trabalharam pela formulação do novo 

ginásio. 

Tornou-se evidente então, que o ato de escrever o pro

cesso de modernização do ginásio exigia uma dupla percepçao: 

a do significado consciente no pensarrento e nas intenções dos 
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agentes que lutavam por essa modernização e a da significação 

objetiva. Em outras palavras, a resposta procurada seria 

encontrada não somente na consciência dos agentes principais, 

mas também através dos fatores políticos, econômicos, sociais 

que tornaram a formulação de um novo ginásio inevitável, ape

sar da intenção de seus formuladores e da significação que 

tal fato assumia para eles. 

Entretanto, ã roodida que os fatores estruturais ganhÇl

vam importância para a compreensão do objeto, evidenciava-se 

também a necessidade de verificação das condutas individuais 

dos agentes, em termos de qualidade de liderança política, 

comportélIIento na solução de problemas, etc... Tal nível de 

análise não poderia ser negligenci'ado, pois poderia revelar -

nos com mais clareza a luta ' pelo prestígiO e poder 

dos grupos interessados na modernização do ginásio. 

político . 

A dupla perspectiva em que buscávamos apoiar nossa aná 

lise, levantava basicamente dois problemas: 

- Qual a nossa posição com relação ã problemática das 

ideologias e' quanto ã própria validade teórica dos estudos 

centrados no enfoque da Dependência? 

- Como situar o contexto político-econômico-sócio-cul

tural brasí lEü ro nos anos 50 a 60, através da linha dos es tu

dos da Dependência? 

A reflexão sugerida nessas indagações é apresentada no 

prirooi ro capítulo. 

Queremos chamar atenção para o fato de que nos capítu

los seguintes a exposição segue uma seqüência histórica que 
-nao se pretende exaustiva. Através dela é focalizada a situa-

ção de dependência pOlítica, econômica e sócio-cultural de 

cada período estudado, assim como, as propostas pedagógicas 

de renovação do ensino secundário que surgem dentro desse con 
texto. 
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Di vi di mos a exposição em três fases cronológicas. A 

primeira examina a luta pela desacademização do ensino secU!!. . 

dário, no período da modernização e consolidação do capita -

lismo industrial. E nessa luta, os impulsos renovadores dos 

setores progressistas, sua influência crescente na Diretoria 

do Ensino Secundário, as contra-propostas dos setores conseE 

vadores e sua influência na LDB. A segunda focaliza as pro-.. 
a postas pedagógicas dos educadores vinculados Diretoria 

do Ensino Secundário, à Diretoria do Ensino Industrial e, 
.. 
a 

experiência estadual dos Ginásios Vocacionais, na crise da 

democracia. A terceira focaliza o Ginásio Orientado - pa~a 

o Trabalho e o Ginásio Poli valente como estratégias da polí

tica educacional, . após as mudanças pOlíticas de 1964. 

As conclusões a que qhegamos, relatadas ao final da 

exposição, não pretendem simplesmente encerrar a discussão 

do objeto de estudo, mas lançar desafios. Dessa forma, no

vos problemas são apresentados como sugestão para possíveiS 

estudos. 

Procuramos obedecer à sucessão cronológica dos eventos. 

Sempre que necessário porém, integramos fatos e relações pa

ra tornar mais clara as situações estudaQas. 

O texto apresenta freqüentes e inclusive, extensas ci 

tações das . próprias pessoas envolvidas com o processo de mo

dernização do ginásio', sendo retirados diretamente de livros, 

revistas, documentos, relatórios, ofícios, estudos e discur

sos a que tivemos acesso. 

Preferimos recorrer às citações, por ser a melhor ma

neira não só de tornar a exposição contínua e conferir-lhe as 

pecto didático, como. também de reproduzir os conteúdos práti 

cos e ideológicos, presentes nas novas concepções de ensino 

secundário, tentanto obter assim o máximo de fidelidade ao 

pensamento e ação dos seus principais idealizadores. 



Como diz Ianni, 

"Há vários modos de dizer a verdade~ ou 
procurá- la. Um de les, segundo nos pare
ce, consiste em deixar que as pessoas 
envolvidas nas situações e problemas es
tudados utiZizem as suas próprias paZa -
vras. Mesmo quando e 'las não es tão em 
condições de ver claro~ ou quando não 
podem dizer as coisas com clareza; mesmo 
nesses casos eZas reveZam dados signifi
cativos para a compreensão das situações 
e probZemas. Em geral~ no entan~o~ elas 
dizem o essencial. À medida que falam ~ 
que dizem apenas o que querem~ que tomam 
decisões e agem~ re ve lam também as re Za
ções e as estruturas mais {ntimas das 
situações e probZemas. Neste ponto~ as 
pessoas podem aparecer como personagens 
e a história pode adquirir os seus movi
men tos · re ais". 2 

.8 

2 IANN1 , Octávio. Estado e Pl&~ej amento Econômico no Brasil. 
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1963, pp. 9-10. 



C A P r T U L o 1 

REFERENCIAL TE6RICO 

Toda produção do conhecimento tem seu sentido delimita 

do numa relação histórica que condiciona o trabalho científi

co enquanto atividade produto e aplicação. A sociedade e o 

indi víduo são !rediadores na criação da ciência, e a posição 

e o papel assumidos po+ aquele que busca cientificamente co -

nhecer a realidade contribuem significativamente, seja o pro

cesso consciente ou não, para a elaboração de ideologias. 

Neste trabalho, a ideologia é pensada em sua dupla 

perspectiva: enquanto produto e, ao mesmo tempo, enquanto pr2 

cesso. 

Enquanto produto a ideologia é considerada corno um co~ 

junto de representações que fornecem sentido ao mundo históri 

co-social. Ternos em mente essa concepção de ideologia, quan

do procuramos detectar as concepções de ginásiO moderno, que 

apareceram nas Oi versas propostas pedagógicas dos educadores ' 

brasileiros nos anos 50 a 60. 

Entretanto, as concepções de um novo ginásio nas pro -

postas pedagógiCas surgidas não emergiram prontas. Elas fo 

ram con~truídas no confronto com outras representações exis -

tentes e a própria realidade em que foram produzidas. 
.-

sentido e que vislumbramos a ideologia corno processo. 

Nesse 

Nesse 

enfoque o que se ressalta é a dimensão social e nela, as rela 

çoes sociais. 
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:e através da expressão ideológica das classes que seus 

rrembros se tornam capazes de identificar e definir seus inte

resses, de organizar-se ,e agir de acordo com eles. 

Nas relações que se estabelecem entre as clas'ses, for

ma-se a consciência de classe. Ela não resulta somente do 

antagonismo entre as classes, mas quando essas relações são 

antagônicas é que essa consciência se torna mais nítida. A 

manifestação da consciência de classe não é também apenas po

lítica, mas quando ela assume essa feição de luta entre as 

classes é que se revela o próprio processo de transformação 

da sociedade. I 

Como lembra Birnbaum, a essência da luta de classes,~ 

dernamente, reside no antagonismo entre elas. A luta entre 

classes tem aparecido disfarçada, assumindo formas parciais 

e particulares. Desenrola-se dentro de limites definidos e, 

nela, não estão implicados todos os setores da sociedade, o 

que demonstra a transformação estrutural desses conflitos. 2 

Levando-se em conta essas relações entre as classes 

surge uma nova concepção de ideologia em duas dimens'ões: 

como conjunto de representações falseadas da reali-

dade, através do qual a camada dominante pretende inculcar 

corno geral uma concepção particular de mundo, de homem e, con 

sequentemente, do próprio oroce sso educa tivo. 

A maioria das propostas de modernização do ginásio cu~ 

priu o intuito de man t er a ordem social, modificando-a sem, 

entretanto, alterar sua estrutura básica ou as relações de 

dominação entre as classes. 

ICf. COSTA PINTO, L. A. Soci o l ogia e Desenvolvimento (3a •. ed.). 
Rio de Janeiro, ' Ci vilizaÇão Brãsi- LeIra, 1970. 

2Cf. BI RJ.~BAU:,1 , N. Clas s e s Soci a is na s ociedade Industrial. In: 
SCH AFF,A. Ide Ologia e Classes Sociais. S.P. Documentos, 1968. 
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como conjunto de representações que questionam a 

dominação, procurando entender as razões 'dessa situação como 

pri~iro passo para uma possível transformação (parcial ou 

global) no .sistema de poder da sociedade. Através dessas 

representações, as camadas dominadas podem ganhar 'o distancia 

mento necessário para refletir sobre sua própria posição e 

estabelecer planos de ação para mudá-la. 

Os projetos de transformação do ginásio, que se consti 

tuiram em respostas diferentes ao propósito de dominação dos 

grupos hegemônicos na sociedade brasileira dos anos 50 a 60, 

de certa forma, enquadram-se nesta perspectiva. 

A preocupação com a possibilidade da ideologia conver

ter-se em instrumento ~e classe, acompanhou-nos constantemen

te na elaboração deste estudo, desde o momento em que conver

tíamos determinado aspecto do real como objeto de investiga -

ção, e, tentávamos forjar o instrumental teórico-analítico p~ . 

ra explicá-lo, até a fase .da sua apresentação final. 

A nossa própria participação no estudo do tema e as 

decisões que tomávamos nesse processo levaram-nos, continua -

mente, a pensar na possibilidade de lirnl tação e deformação 

do conhecimento obtido, e, a ter consciente o fato de que . 

pelo tema escolhido, pelo método de análise adotado e pelo 

tipo . de informações selecionadas, definíamos, paralelamente à 
construção do objeto, uma posição ideológica. 

Este trabalho surge, dentro das suas limitações, condu 

zido pela abordagem dos estudos da DependênCia, procurando 

visualizar a nova concepção de educação secundária, expressa 

nos gin~ios modernos, à luz da Dependência Cultural~ 

-A opçao por esse instrumento conceitual levou-nos a 

refletir sobre a validade teód ca dos estudos da Dependência. 

Em outras palavras, levou-nos a questionar a dependência en -

quanto perspectiva científica e/ou posicionamento ideológico. 
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o aparecimento histórico dos estudos orientados pela 

abordagem da Dependência ou Situações de ·dependência situa-se 

nas análises do processo de desenvolvimento e dos' processos 

de mudança social, que sacudiram a Sociologia latino-arnerica

na nas décadas de 50 e 60. Surgiram motivados amplamente por 

circunstâncias políticas, práticas, corno resposta ã insatisf~ 
ção que os cientistas sociais latino-americanos sentiam na 

utilização de um re~erencial científico, aceito pela comunida 

de acadêmica, -que enfatizava a neutralidade da ciência e a 

manipulação exclusivamente técnica do real, sem entretanto,e~ 

plicar as situações de vida que eles próprios experimentavam. 

Contest~se através desses estudos todos os conceitos 

sobre o desenvolvimento que ignoram as condições específicas 

da Situação de dependê~cia e apresentam um modelo de desenvol 

vimento limitado e ineficiente ã realidade político-econômica 

-social dos países subdesenvolvidos. Reintroduz-se, de um 

modo marcante, a dimensão política nas análises dos cientis 

tas latino-americanos. 

Dois aspectos podem ser citados como comuns nas críti

cas às teorias tradicionais de desenvolvimento. Em primeiro 

lugar, o processo de desenvolvimento latino-americano não 
.. 
e 

a reprodução de um processo que já se observou nas nações 

hoje altamente industrializadas. Em segundo lugar, torna-se 

imprescindÍvel adrni tir que nos últimos séculos, todas as so -

ciedades fazem parte dos sis temas inter "nacionais", capi ta 

lista ou socialista. 

A inquietação a respeito da possibilidade teórica da 

noção de Dependência reside justame nte no seu ponto de parti

da, corno um movimento crítico de idéias, em que esbarra a ide 

ologia e, por isto mesmo, poderia acabar nela mergulhada. 

Para Cardos.o, rigorosamente, não é possível pensar nu

ma . "teoria da dependência" e sim, numa teoria do capi talismo 

e das classes através da qual a de pendência é a expressa0 
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política, na periferia, da expansão internacional d'o modo de 

produção capitalista. 3 

Para ele, os trabalhos centrados na perspectiva da De

pendência só ganham sentido através da referência histórica 

da análise estrutural dos processos de formação do sistema 

capitalista. Esta posição valoriza um estilo de análise que 

alcança o nív~l conqreto dos processos sociais, quando se 

consideram as estruturas condicionantes corno resultado da 

relação de forças entre as classes sociais no seu confronto 

e, que ocorre, de um modo ou de outro, sempre em função de 

modos determinados de produção. ~ 

Â crítica, formulada .por Weffort, de que ã análise di~ 

lética de situações co~cretas de depenàência se estaria agre

gando "uma teoria da ~evolução na América Latina", Cardoso 

responde que o esforço realizado na construção teórica da 

Dependência se orienta no sentido não de 

"fazer uma teoria socialista da revolução 
mas elaborar uma teoria que permita oI'ien 
taI' a prática, se for o caso, de uma I'evõ 
lução socialis ta, ou que permita mos tI'ar 
as situações nas quais ' tal tipo de I'evo lu 
ção se transforma mais num anseio enI'aizã 
do de ideologias do que num caminho soci= 
almente viável".s 

3Cf.CARDOSO, F.Henrique. ° modelo político brasileiro. (3a.ed.). 
Rio de J anei ro/São Paulo, Dl fe I, 1911. 
~Nesse sentido, Cardoso assinala sua dupla intenção crítica 
dirigida tanto ã direita, como ·também a setores em geral pre
ponderantes da esquerda intelectual, uma vez que "teoricamen
te é insatisfatório substituir as análises inspiradas na 'teo 
ria do desenvolvimento' por outras tantas que insistem, de 
forma geral e indeterminada, em que o processo de desenvolvi
mento capitalista se dá em provei to da burguesia e de' que' nas 
condições da América Latina e do desenvolvimento do capitalis 
mo internacional ele é uma expressão do imperialismo". Idem -; 
:? 124. 

5Idem, p. 139.. A crítica de Heffort: Notas sobre a teoria da 
dependência: teoria de classe ou ideologia nacional? foi apre 
sentada no 29 Seminário Latino'~Americano para el Desarrollo -; 
Santiago,' Chile, novembro 'de 1970. 
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Cardoso procura deixar claro o papel da teor.ia cientí-

fica na análise da realidade e, por isso mesmo, seu 

50 frente a ela, na medida em que pode surgir, como 

caso da abordagem da Dependência, do reconhecimento 

comprorni~ 

o foi no 

político 

de urna situação. Para ele, a função da ciência é ultrapassar 

esse ponto de partida, pois ela não se constitui numa manifes 

tação simbólica, imediata, das práticas sociais, mas exige, 

obrigatoriamente, a formulação de conceitos que organizem o 

conhecimento no plario racional e que, consequentemente, possi 

bilitem a caracterização do conjunto de relações e das leis 

de transformação do todo, ou das partes que se quer explicar. 

o reconhecimento político de urna situação de dependên-

cia, para dar lugar ao conhecimento científico, requer, 

primeiro lugar, a apreensão e a compreensão dos liames 

vinculam estruturas dorhi.nantes e dominadas e, em segundo 

em 

que 

lu -
gar, o estudo das inter-relações entre ambas, o que pressupõe 

a consideração do caráter não reflexo das estruturas dependen 

teSe Dentro das possibilidades e limitações definidas pela 

relação dominação/subordinação entre pa.íses, as estruturas 

dependentes possuem uma dinâmica própria. 6 Em outras pala 

vras, pode-se dizer que Cardoso parte do pressuposto da inter 

-relação econômica entre as diversas sociedades, através do 

mercado mundial, e com isto, da dependência e exploração eco-
.... . nonu.ca. 

Estabelece-se entre sociedades desenvolvidas e nao 

desenvolvidas uma relação dominação/subordinação que ê viven

ciada internamente pela sociedade não desenvolvida, através da 

sua dinarnicidade específica, o que levaria metodologicamente 

ao estudo não da dependência em geral, mas de situações con -

cre tas de depen dên ci a. 

A admissão dessa autonomia relativa das estruturas de

pendentes supõe a existência de uma história. Somente atra

vés dela é possíve'l a compreensão das rearticulações de urna 

situação de dependência para outra, de um período para outro. 

SCf. C .. \!WÜSO, F. Henrique . Hudanças sociais na América Latina. 
são Paulo, Difel, 1969. 
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Com isto, procura-se revalorizar metodologicamente 

as análises do processo histórico de constituição dos países 

periféricos, assim como ' os condicionantes externos desse mes

mo process o. 

o papel do investigador, nessa perspectiva, é procurar 

descobrir corno se manifesta a relação dominação/subordinação, 

na recuperação a nível concreto (situações políticas e so 

ciais) da luta de interesses, através da qual se ~antém o 

capitalismo ou se estabelecem forças sociais a ele opostas. 

o exercício desse papel não implica a total renúncia do 

pesquisador ã sua posição ideológica, mas exige o seu supremo 

esforço de subordiná~la ã realidade dos fatos que ele se pr~ 

põe a estudar. 

Após essas considerações, cremos ser possível atestar 

com Cardoso a validade teórica das abordagens da Dependência 

e demonstrar corno nos utilizaremos da sua perspectiva, 

analisar nosso Objeto. 7 

para 

Elegemos corno ponto de partida três pressupostos hási 

cos: 

o da existência de urna ordem capitalista internacio 

nal que mantém e reproduz suas relações, processos e estrutu

ras pela criação de um vínculo de dependênCia dos ' centros pe

ri fé ri cos aos cen tros he ge môn i cos ; 

a evidência de que essa vinculação não é unidirecio 

nal; ao rresmo tempo em que há urna dominação externa, existe 

urna contrapartida interna das nações periféricas, que se ori

entará no sentido da aceitação ou não da situação de dependê~ 

cia; 

7 Existem outros enfoques de Dependência. Para um estudo teó
rico mais detalhado, ver por exemplo ,BERGER. Han fredo. Educa
~ão e Depe n dênCi a . Po r to Alegre, Difel,1976. Especialmente 
primeira e segunda partes, pp. 9 a62. 
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o fato de que o . sistema capitalista periférico, a

través de sua força de trabalho, fornece um excedente econô

mico apropriado a nível internacional pelos grandes centros 

capitalistas. A apropriação desse excedente econômico e a 

dominação política das nações capitalistas hegemônicas são 

organizadas dentro de dois níveis de atuação: o material e o 

cultural. 

Dentro dessa perspectiva, admitimos corno essencial p~ 

ra a reprodução do capital e das relações capitalistas, em 

nível nacional e internacional, a existência da cultura capi

talista, através da qual idéias, concepções, doutrinas e teo

rias procuram legitimar e reproduzir relações, processos e 

estruturas de dominação política e ' econômica. 

A base da cultura capitalista é a produção intelectual, 

exercida pela camada dominante, e que apresenta a função de 

informar e influenciar o pensamento das outras camadas so

ciais. De um modo geral, a aliança entre as camadas dominan

tes dos centros dominadores e dos centros dependentes manifes 

ta-se mais claramente através dos acordos, pactos e tratados 

estabelecidos nos setores da educação, ciência e cultura. 

Urna situação de dependência cultural pode ser defini

da corno aquela na qual o sistema de produção cultural, num 

país dependente, tem s.ua existência garantida pelo objetivo 

de manter o capitalismo periférico. Isto é, organiza-se para 

manter as relações de dominação política e econômica que a 

r~produção do capital exige em nível interno. 

Nesse sentido, a política cultural do capitalismo per! 

férico reedita, guardadas suas peculiaridades, a política 

cultural dos centros capitalistás avançados. Estimula-se as

sim, uma situação de alienação cultural, marco necessário pa

ra a sobrevivência da situação de dependência, que leva o 

país subdesenvolvido a apropriar-se de valores e normas, en

fim, modelos extremamente valorizados nos centros hegemônicos. 
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As ideologias da camada dominante nos centros periféri 

cos levam os meios de comunicação de mass·a e os · sistemas de 

ensino a reproduzir a cultura capitalista dos centros hegemô

nicos. 

Alguns traços dessa cultura no contexto dependente po

dem ser identificados de imediato, embora a grosso modo, ser

vindo para exemplifi.car a presença a nível nacional das pecu

liaridades culturais das relações capitalistas de produção. 

~ o caso da identificação que se estabelece entre desenvolvi

mento econômico, industri·alização e progresso social ou entre 

empresa privada, propriedade privada e liberdade, ou ainda, 

a presença de reformas educacionais, para modernizar o siste

ma de ensino, e transformá-lo em agência de preparação de 

quadros técnicos, ou a .difusão da crença de que no sistema 

capitalista todos têm oportunidade de empregos. 8 

Os sinais da dominação política, econômica e cultural . 

que aparecem de forma, muitas vezes imprecisa, tornarn-se mais 

claros, quando a sociedade dependente resolve lutar para red~ 

zir ou exterminar a dominação externa, ou quando as camadas 

assalariadas lutam para reduzir a dominação que se reedita a 

nível interno. 

Nesses momentos ., diversos mecanismos de controle da 

situação são colocados em ação, desde campanhas publicitárias 

até medidas repressivas diretas. Has isto é particularmente . 

importante, à medida que o capitalismo se generaliza e se 

re.produz nos países dominantes e dependentes, generaliza e 

reproduz também suas contradições que se instalam em todas 

as áre as de a ti vi dades • 

8ef. IANNI, Octávio. I mperial ismo e cultura. Petrópolis,Vozes, 
1976. 
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. Corno adverte Ianni, 

"No pats em que ocorre a industrializa 
ção .. ou a expansão das relações capitalis 
tas no campo .. naturalmente ocorre a formã 
ção e o amadurecimento das classes so = 
ciais espec{ficas do si8tema. Ao mesmo 
tempo .. s urgem sindicatos .. parti dos.. cor -
rentes de opinião .. movimentos culturais e 
outros fenômenos que tanto exprimem como 
atuam dinamicamente na produção de uma 
consciência crttica em face do imperiaUs 
moe do próprio cap-italismo .. como moáõ 
de organização social de vida".' 

Criam-se então brechas que constituem um possível espa 

ço para a negação das relações de dominação internas e exter

nas e a criação de urna resposta diferente .daquela desejada 

pela camada que estabelece a pOlítica econômica e cultural. 

Na verdade, os mais diferentes programas de dominação 

cultural em diversos setores, empreendidos nos centros capita· 
,-

listas periféricos, sob a ·condução dos centros hegemônicos, 

nem sempre podem ser orientados apenas, segundo os interesses 

desses últimos ou de seus aliados nos países dependentes. 

Corno lembra Ianni ~ 

" •••••••••• A história de alguns desenvol 
vimentos reais desses programas indica fra 
cassos .. resultados positivos e .. inclusi -
ve .. resultados diferentes dos · desejados 
pe los gove rn an tes" o 1 o 

Isto nos coloca diante do fato de que a manifestação 

da dominação cultural capitalista nos centros periféricos 

não é h9mogênea. Concretiza-se em cada país, mediante condi

ções particulares que envolvem desde os interesses do centro 

9IANNI, Octávio, op. cit., p. 20. 

1 o Idem, p. 48-. 
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dominador, nos diferentes momentos do processo de dominação,!! 

té o grau de solidariedade da camada dominante do pa!s domina 

do e a situação das relações de classes. 

Da!, depreendennos que o processo de dominação se rear 

ticula diante de situações oojetivas, a nível interno e exter 

no, no intuito de impedir as rupturas e manter a continuidade 

de sua reprodução. 

Através da concepção de mundo e homem que envolve e 

das estratégias de ação que preconiza, ' para atingir seus fins, 

a política educacional de um"país dependente revela seu grau 

de comprometimento com as necessidades de manutenção do capi-

, talismo periférico e, consequentemente, seu envolvimento com 

problemas, valores, concepções e práticas que tenham por ' in ..;. 

tuito a dinamização das relações capit~listas e o rechaçamen

to de proposições no sentido oposto. 

Dessa forma, a política educacional de um pa!s depen ~ 

dente é expressão da dependência cultural e, necessariamente, 

da dependência política e econômica que ela implica e reforça. 

Nesse ponto, cabe a reflexão a respeito do papel ide'ológico da 

educação numa sociedade dependente. 

Porém, antes de apresentá-la, torna-se oportuno desta

car, em linhas gerais, o papel ideológico <la escola no siste

ma econômico-social capitalista. 

A escola no siste,ma capitalista é o instrumento de con 

trole da mudança social, tendo corno objetivo a formação do 

indivíduo a ele ajustado, em outras palavras, do ' indivíduo 

competitivo, racional, integrado e dotado de habilidades que 

o identifiquem como destro trabaL~ador para esse tipo de orga 

nização social. , 

Com esses propósitos, a educação escolarizada procura 

inculcar em seus pacientes a cre nça na racionalidade do siste 
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ma capitalista, e em sua capacidade de prepará-ios adequada -

mente para o mercado de trabalho, tornando-os cidadãos úteis 

e com um papel definido na hierarquia ocupacional. Mais ain

da, cumpre a finalidade de difundir a crença na capacidade 

do capitalismo proporcionar trabalho a todos e permitir a . 

ascensão social, segundo os méritos de cada um, dos mais capa 

zes e dos mais inteligentes. 

o papel ideológico da escola, no sistema capitalista. , 

é esconder as desigualdades que ele implica e suas· próprias 

desigualdades no esforço da reprodução da cultura capitalista 

e das relações de dominação que ele envolve. 

No primeiro caso, a escola se apresenta como meio de 

obtenção da mobilidade das massas e, portanto, como instrumen 

to de formação de uma sociedade justa, democrática, aberta, 

esconde assim, a necessidade que a produção capitalista tem 

de manter uma reserva de indivíduos desempregados ou subempr!:, 

gados ao mesmo tempo que produz bens de consumo em excesso. 

No segundo caso, a escola se mostra única. Isto é,co~ 

tínua em todos os seus graus, uma escola para todos e 

admite a diversidade apenas, devido às especializaçõe~ 
divisão técnica do trabalho e da complexidade do saber. 

que 

da 

Ape-

sar da diversidade, a cultura geral restaura e reforça a i

déia de unidade e de uma ordem contínua e dinâmica, na qual 

o movimento dos que a percorrem em todos os graus, progressi

vamente, reflete a existência de diferenças individuais, so -

ciais, econômicas, fatores, portanto, "alheios" ã sua "nature 

za" enquanto instituição de reprodução cultural. 

Escondem-se assim, as contradições entre a realidade 

escolar capitalista, que exclui de seus quadros grande número 

de indivíduos, e sua representação ideológica, que a configu

ra como escola para todos. 

Na reflexão de Baudelot e Establet, a unidade escolar 
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é uma ilusão que esconde a escola dividida, discriminadora, e 

dessa forma, e somente dessa forma, útil ã perpetuação das 

relações capitalistas de produção. 

"Efetivamente~ não existe a unidadeda esco 
la~ senão para aqueles que tenham alcanç~
do a cu1,tura que fornece o cic1,o superior. 
Estes são os que redigem os decretos~ pro 
nunciam os discursos e escrevem 08 "'livros. 
são estes mesmos os que ensinam numa par
te do sistema escolar ( ••• ). t para e1,es,. 
só para e1,es que os graus primário e se -
cundário aparecem como graus que 'conduzem 
ao ciclo superior~ justamente porque não 
pararam na metade do caminho e não tive -
ram que abandoná-lo!' 11 

o papel ideológico da escola, na sociedade capitalista 

periférica, é construído de acordo com a força e o sentido ' 

da relação de dependência. Procura encobrir a própria si tu a

ção de dependência, conservar as relações de classe no inte -

rior da sociedade e, dessa forma, contribui para reforçar 

a dominação política, econômica e social dos centros desenvo~ 

vi dos • 

A educação fornecida pela escola capitalista periféri

ca procura formar o indivíduo, ajustado a esse caráter limita 

do da organização capitalista, deixando-o, como afirma Carnoy, 

"... numa situação condicional,dominada 
pela cultura metropolitana~ sua tecnolo -
gia e seus bens pelo grupo dominante da 
pel'iferia. O egresso não pode oferecer. 
sua contribuição para a sociedade em toda 
sua potencialidade já que a sociedade de
penden te só tem capaci da de limi tada de 
dar trabalho a todos. Boa parte da força 
de trabaZho nem sequer pode penetrar no 
setor 'dinâmico', dominado peZa tecnoZo 
gia da metrópoZe que emprega muito capi -

llCf.BAUDELOT, Christi 2n e ESTnBLET, Roger. La escuela capita 
lista. r-téxico, Siglo Veintiuno Edit?res, 1975, p. 20. 



tal mas pouca mão-de-obra. As deficiên -
cias do sistema escolar em sua relação 
com a estrutura social e econômica não 
sao deficiências e sim necessidades dire
tas da situação dependente". 12 
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As escolas capitalistas periféricas agem como instru

mentos socializadores, na medida em que vão produzir uma rea

ção mais passiva das camadas dominadas da sociedade e uma 

reação mais ativa daqueles menos suscetíveis de desejar uma 

mudança da situação. Agem ainda como um crivo de .seleção,uma 

vez que, . numa situação de dependência, a estrutura econômica 

não tem condições de absorver todos os indi víduos com forma-
-çao escolar. 

Entretanto, e isto é .muito importante, a escola, ape

sar das suas funções socializadoras e seletivas, apresenta re 

lativa autonomia em relação ao sistema político, econômico e .. 
social. Isto pode ser comprovado na medida em que ela pro-

pria produz indivíduos que se convertem em agentes de reformu 

lação da própria organização dependente, ou que desejam até 

mesmo romper com a situação de dependência. 

Como afirma Carnoy, 

"Mediante a maior escolarizaç;o ( ••• ) os 
grupos dominantes da sociedade podem 
criar. involuntariamente forças contrárias 
à dependência e ao dom{nio dos grupos 
que vivem do sistema dependente. testa 
uma das grandes contradições que se apre
sentam em uma soc'iedade dependente: a ins . 
tituição da escola, parte do sistema capI 
taUs ta importado, é capaz de (mas nao 
está programado para) criar consciênci~ 
da relação de dep e n dência que existe en
tre uma sociedade e outra e o papel que 
desemp e nham os gru.p os do minantes na manu
tenção dessa de pe ndência".l3 

l~Cf.CL\R.~OY, Hartin. L a edu cación c omo i mne rialismo c u ltural. 
México, Siglo Veintiuno Editore s 19 77 w 6 4 , , p. • 
1 3 I de m , p • 6 5 • 
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Apresentado o papel ideológico da escola capi talista 

periférica, resta-nos ainda responder uma indagação: 

" 
Como situar o contexto pOlítico-econômico-sócio-cultu

ral brasileiro nos anos 50 e 60, através da linha dos estudos 

da Dependência, tendo em vista o objetivo a que nos propu

semos, ou seja, mostrar que a modernização do ginásio foi 

. fruto das exigências de uma política de manutenção do capita

lismo periférico? 

Para situar especificamente o caso brasileiro e 

situação de dependência material e cultural, recorremos 

sua .. 
a 

temática do desenvolvimento como fio condutor, para orientar 

a análise no morrento em que se busca expiicar o apare cirrento 

de novas concepções de educação secundária :no país. 

A delimitação de tal temática como ponto de apoio de 

uma análise contextual levanta uma série de problemas dos 

quais destacaríamos dois: Qual a concepção de desenvolvimento 

a que vai se referir o estudo em questão? O que valeria a 

pena privilegiar ou, em ' outras palavras, o que seria realrren

te oportuno discutir? 

Com relação à primeira questão, não estamos preocupa 

dos em discutir a origem dessa concepção, os riscos do seu 

uso, a formulação teórica de suas leis. O que nos interessa 

é mostrar, embora mui to simplificadamente, qual a concepção 

desenvolvimentista, formulada por alguns segmentos das cama -

das dominantes brasileiras, na condução do modo de produção 

capitalista no país. 

Quando se fala em desenvolvimento nacional, estfu'1l0S 

nos referindo, obrigatoriamente, a um problema internacional. 

A história do processo de desenvolvimento brasileiro é uma 

história de dependência, c~penc3ncia essa que exige para seu 

funcionamento uma série de requisitos econômicos, 

cul turais, tecnológicos, como também a evidente 

políticos, 

necessidade 



.24 

da existência de grupos cuja posição, valores, interesses es

tejam vinculados ao próp"rio sistema capitalista que lhes pro

piciou o aparecinento e a "possibilidade de auferir benefícios 

dessa situação. 

~ possível, sucintamente, apresentar a concepção polí-

tica e ideológica de desenvolvinento que paulatinamente se 

. constrói, a partir de 30, embora na prática social essa con - " 

cepção apresente nuances diversas. A co"mpreensão das concep

ções desenvolvimentistas torna-se ainda mais clara, se, segui~ 

do a linha explicativa de Martinsl~, estabelecermos um corte 

no próprio processo de desenvolvinento que pode ser represen

tado pela sua própria crise manifesta entre os anos de 1961 

e 1964. Dessa forma, tentamos compreender as concepções de

senvolvirnentistas em momentOs distintos: o que antecede a 

crise, o que configura a crise e o que "soluciona'\ a crise. 

Apesar da heterogeneidade de visão do processo de de -

senvolvirnento, pode-se dizer, em linhas gerais, que antes da 

crise se buscava através dele urna solução para a expansãode~ 

mográfica e para as expectativas geradas pela perspecti va 

de progresso~ através da ampliação do acesso de novas camadas 

sociais e localidades atrasadas ao dinamismo econômicQ~ proc.!! 

rava-se mobilizar, através da disseminação de valores democrá 

ticos liberais, as camadas populares para o esforço de desen

volvimento~" entrevia-s.e o desenvolvimento como processo, no 

qual a autonomia política internacional estivesse presente. 

Alguns defendiam a construção do desenvolvimento brasileiro 

ã margem dos Estados Unidos, outros, o compromisso com a po -

tência hegemônica e sua área de interesses. 

Buscava-se a aliança dos setores empresariais, dos op~ 

rários do complexo urbano-industrial, da camada nacional de

senvolvinentista, da burocracia civil e militar, na formação 

lltef. ~1l\ RrrINS, Luciano. I n dustri ali 7. é1cão, hurcruesia nacional 
e desenvolvimento. R.J., Saga, 1968 . pp. 17-3~. 



.25 

de urna li frente desenvolvirnentista" que contrapusesse e se 

impusesse aos setores tradicionais (grupos agrário-Iatifundi~ 

tas, exportadores) e aos setores representados pelos interes

ses externos e internos, vinculados aos interesses do capital 

estrangeiro e, portanto, não favorável ã industrialização. 

Quanto aos suportes teóricos do processo de desenvolvi 

mento, gozava de grande prestígio nos centros acadêmicos o 

modelo desenvolvimentista de RostON. Pela teoria rostoNiana, 

são apresentadas cinco etapas de crescimento as quais toda a 

sociedade deveria percorrer em seu processo de desenvolvimen

to: a fase da sociedade tradicional; a fase das pré-condi.ções 

para o arranCOi a fase do arranco; a fase do desenvolvimento 

para a maturidade e a fase do conswno em massa. 

Embora nem sempre de forma explíci ta, o modelo desen -

volvimentista brasileiro, anterior a 64, partia da certeza 

de que de uma certa fase (que mui tos acredi tavarn ter atingido) . 

o desenvolvimento seria auto-sustentado e irreversível. Sua 

condução na direção desejada seria levada avante por certas 

camadas, para tal fim aptas e presentes no aparelho estatal 

e no setor pri vado nacional. 

o modelo desenvolvimentista, esboçado nos anos 50,peE 

cebia dicotomicamente a sociedade, através de setores desen -

volvimentistas e arcaico$. 

A questão do encaminhamento do país, na direção do de

senvolvimento auto-sustentado, restringia-se, através da pos

tura tecnocrática que gradativarrente se consolidava, a uma 

operação técnica de reordenação dos recursos nacionais e mani 

pulação dos recursos externos. As resistências sociais e po

líticas ao modelo, quando não omitidas, eram colocadas em 

termos de pontos-de-estrangulamento, que inevitavelmente se

riam superados pel~ aceleração do processo de desenvolvimen·to, 

através do impulso que os setores desenvolvimentistas transmi 

ti ri am aos setores arcaicos. 



.26 

A crise no processo de desenvolvimento brasi·leiro sur

ge a partir dos anos sessenta, quando a realidade político-e

conômico-social colocou em xeque os pressupostos básicos em 

que se montava a concepção desenvolvimentista. 

A economia brasileira se desacelerou e o comportamento 

dos agentes sociais revelava tendência inversa ao programa 

nacional desenvolvimentista, inclusive com o rompimento vio -

lento dos grupos empresariais e militares. 

A explicação para tal fato reside nas próprias condi -

ções de dependência a que estava submetido o modelo pretendi

do. 

Para apreender as limitações do modelo desenvolvimen -

tista adotado, é bom esclarecer que, em termos de análise, v~ 

mos nele privilegiar duas coordenadas básicas: a nível econô

mico, o processo de industrialização; e a nível político, a 

prática populista. 

Na raiz desta escolha, porém, situa-se uma questão im

portante que já foi levantada anteriormente e que novamente 

enfatizamos: ou seja,a ~o estabelecimento da abordagem do 

desenvolvimento, a partir de uma compreensão do problema do 

subdesenvolvimento, entrevendo o processo de industrialização 

e o fenômeno populista sob dois ângulos: 

à luz ' de novas situações criadas em plano interna -

cional. 

à luz da especificidade histórica da nação subdesen 

volvida, o que implica reconhecer que existe entre nações 

centrais e perifériCas um sistema complexo de interações que 

são regularmente rede finidas. 

Porta1"lto, buscamos orj.entação nas análises que procu -

raro conceber a situa ção ce dependência sob uma perspecti va 
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estrutural. 

Luciano Martins e Octávio Ianni, entre outros, estuda

ram o problema do desenvol\~mento a partir dessa matriz expli 

cativa. e particularmente nesses estudos, que nos apoiamos 

para examinar as possibilidades da industrialização pela pe~ 

pecti va dos freios que lhe são impostos pelo subdesenvolvime~ 

to e a prática populista através de seus lirni tes, delineados 

. particularmente, pela sua capacidade de absorção das tensões 

dos polos conflitantes, sem a anulação ou resolução 

confli tos. 

desses 

Torna-se importan~e frisar que a nossa intenção, ao 

caracterizar o contexto através da problemática do desenvolvi 

rrento, centrada na industrialização e no populismo, é apenas 

a de demarcar pontos de referência que permitam visualizar" 

a relação que existe entre a emergência do capitalismo indus

trial, sua consolidação sob um modelo desenvolvimentista, sua 

crise, sua reorientação e a emergência, não só de discursos 

que atribuem a educação secundária o papel de formar o homem 

produtivo, mas também de estratégias nessa direção, corno " por 

exemplo, os ginásiOS orientados para o trabalho, os ginásios 

modernos, os ginásiOS pluricurriculares e os ginásiOS poli va

lentes. 



C A P r'T U L O 2 

o PROCESSO DE REDEHOCRATIZAÇÃO E A LUTA PELA 

MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA SECUND~RIA 

As funções da eséola ' secW1dária brasileira começaram 

a ser questionadas no momento em que os novos rumos do capita 

lismo, no país, assim o exigiram. 

Nos anos 30, a implantação do capitalismo industrial 

criou urna tímida oportW1idade de reconhecimento do ensino téc 

nico como uma modalidade legítima de educação e possibilitou 

o surgimento de UITla moderna concepção de ensino secundário. 

As Escolas Técnicas SecW1dãrias, criadas no bojo da 

reforma administrativa de Anísio Teixeira, no D.F., entre os 

anos de 1932 e 1935, constituir~se na primeira tentativa 

de trans formar a es cola secW1dária. 

A inovação da· Reforma Anísio Teixeira consistiu na in 

trodução das disciplinas de cultura geral no currículo dos 

cursos técnicos já existentes e na manutenção, dentro das no

vas Escolas Secundárias Técnicas, dos cursos técnicos ao lado 

dos cursos secW1dários, preparatórios à Universidade. 

O ensino médio passava a ser constituído pelo Curso 

Secundário Geral (equiparado ao Pedro lI) e pelos Cursos Se -

cundári o Indus tri aI e Corre rci a!. 

As Escolas Técnicas Secundárias faziam parte de um 

programa de implantação da e s cola prog ressiva no sistema esco 

lar pÚblico que p revia a articulação dos cursos técnicos com os 
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cursos elerrentares e os c~rsos de nível uni versi tário,através 

do Instituto de Artes da Universidade do D.F. No entanto, 

tal experiência inovadora ·teve seu prosseguimento impedido p~ 

lo autoritarismo crescente que se instalou no aparelho de 

Estado e que obrigou Anísio Teixeira a demitir-se de seu car

go de administrador da Educação no Distrito Federal,em 1935. 

As Escolas Técnicas Secundárias foram reorganizadas em 

1937 com o intuito de se caracterizarem 'como cursos intensi -

vos de treinarrento profissional para as camadas pop ulares. 

Não lograram, no entanto, atingir tal objetivo. O pre~ 

tígio do Curso Secundário Geral, reforçado pela política edu

cacional autoritária, provocou o esvaziarrento dos Cursos Se -

cundários Técnicos e sua descaracterização quanto à proposta 

inicial de educar para o trabalho. 

No Estado Novo (37-45) criaram-se as Leis Orgânicas, 

reformas parciais, que regularam a educação no país, mesmo 

após sua redemocratização, perfazendo um períodO de aproxima

darrente duas décadas. 

o ensino médio, reunindo tipos de ensino diferentes pa . , -
ra alunos provenientes de classes sociais diferentes, aprese~ 

tava como objetivos, não só formar as lideranças nacionais, ~ 

través de urna cultura ,geral e humanística no Ensino Secundá -

rio, mas também a força de trabalho dos setores básicos da 

economia, no Ensino Técnico Profissional (Industrial, Agríco

la, Comercial). 

A reorganização do ensino médio, na década de 40" a

través das Leis Orgânicas, impulsionando o ensino técnico pr.9, 

fissional, não foi, entretanto, adequada e suficiente para 

atender às exigências do esforço pela consolidação do capita

lismo industrial. Por esse moti vo, surge o estímulo oficial 

ao aparecimento de um sistema escolar paralelo, através de 

uma legislação complemen tar às re formas do ensino profis'sio -
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nal de onde resultou a criação dos cursos artesanais, _ dos 

cursos de aprendizagem, do SENAI, do SENAC e das Escolas Téc

nicas Federais. Reforçava-se ainda mais a própria dualidade 

já estabelecida no sistema regular de ensino, que consignava 

predominantenente às massas oportunidade de escolarização pr~ 

fissional. 

No períodO ~e redemocratização do país, as camadas mé
dias urbanas da sociedade passaram a exercer uma pressão cada 

vez maior no sentido de ampliação de oportunidades educativas, 

particularrrente no que se referia ã possibilidade de acesso 

ã escola secundária desejada por ser considerada como passa -

gem natural ã escola superior. 

o acelerado crescinento do curso secundário, em detri -

rrento dos cursos técnicos, contrariava as novas eXigências 

da política desenvolvimentista brasileira. Discutia-se a 

discriminação social que as Leis OrgâniCas representavam e a

inadequação da Lei Orgânica do Ensino Secundário,que impedia 

uma atuação decisi va do poder público em sua reorientação no 

sentido esperado pelo modelo econômico que se tentava implan

tar. 

Alguns educadores liberais, de volta a postos adminis

trativos, ao lado dos -burocratas vinculados ao Ensino Indus -

trial, iniciaram uma intensa luta para remover os obstáculos 

legais que se opunham ã trans formação desse tipo de ensino. 

A luta pela modernização do ginásio brasileiro reveste-se, 

então, do caráter de uma luta contra a lei, ou mais propria -

nente, contra a estrutura conservadora de poder a que 

se encontrava condicionado. 

este 

A oposição entre os setores progressistas, de um lado, 

e os segmentos conservadores, Ge outro, na burocracia adminis 

trativa ligada ao -~-linistério da Educação, agiu como fator de 

impulsão e contenção no sentido da mudança da escola secundã-

ria. 
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A política educacional relativa ao ensino secundário, 

do ..:: a nos 50 até aproximadam::mte meados dos anos 60, foi uma 

polí tica ditada pelos setores conservadores da burocracia, de 

fensora dos interesses ·das escolas particulares na ·manutenção 

do monopólio desse tipo de ensino, à revelia dos segmentos 

progressistas, que viam suas propostas de melhoria do prestí

gio e aumento da demanda do ensino profissional e técnico, na 

maiori a dos casos, converterem-se em medidas paliativas e 

acomodadoras. 

Neste capítulo, examinaremos as marchas e contra-mar -

chas da luta pela modernização do ginásio, no período da rede 

mocrati zação , tentando caracterizar a defasagem que o ensino 

secundário representa em termos das necessidades provenientes 

da política de desen~olviITento adotada no país e, as respos -

tas apresentadas pelos adminis-t;:radores · educacionais no senti

do da sua inovação. 

2.1 O PROCESSO DE REDE HOCRATIZAÇÃO E A CONSOLIDAÇÃO 

DO CAPITALIS HO INDUSTRIAL 

(1946-1960) 

A consolidação do' c api talismo industrial 

o processo de rede rnocratização da sociedade dos 

só podem ser comp reendidos à luz do contexto de 

brasileiro 

anos 40 a 
-expansao 

e 

60 

do 

capitalismo internacional, tendo corno centro he ge mônico os 

Estados Unidos e, come postulado ide ológico, a solidariedade 

internacional para a implantação de uma democracia Uhiversal. 

Após a segun da gue rra, houve urna' redefinição das rela

çoes capita list as no mundo ocidental. O capit a l norte- ame ri-
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cano reorganizou a economia européia e introduziu-se, em 'gr~ 

de escala, nas economias atrasadas da J\sia, Oriente Médio e 

AIrérica Latina. 

Ao analisar os investimentos norte-americanos na Améri 

ca Latina no perrodo pós-guerra, mais especificamente entre 

os anos de 51 a 63, Santos l demonstra, não só ter-se intensi

ficado a penetração do capital norte-americano, mas também 

sua crescente integração nos setores industriais. Assim, ne~ 

sa época, os investimentos no setor manufatureiro atingiram 

60% dos ~nvestirnentos diretos, em contraposição aos 12% no 

setor de mineração e fundição e 24% no setor de comércio e 

outros. 

Os efeitos dessainv~rsão nas economias atrasadas,. co

rno salienta o mesmo autor, podem ser duplamente percebidos. 

Em primeiro lugar, operou-se urna transformação qualitativa 

das empresas que, tomando-se geralmente subsidiáriasdas cor

porações estrangeiras, conduzirarnrse pelos seus padrões mono

po1!sticos, assumindo, assim, um caráter explorador, diminuiQ 

do seu impacto desenvo1virnentista sobre a economia subdesEm -

volvida. Em segundo lugar, intensificou-se a contradição en

tre o aumento da dependência e a diminuição . da sua necessida

de ob jeti va. 2 

Nesse novo processo de internacionalização da economia 

subdesenvolvida, em que a estrutura do setor industrial tor -

nou-se amplamente intégrada à estrutura econômica mundial, re 

lef. SANTOS, Theotonio. O novo caráter da dependência. In: ' PE 
REIRA, Luiz (org.) Perspectivas do Capi ta1isÍno Hoderno. Riõ 
de. Janei ro, Zahar, 1971. 

2"Com o desenvolvimento da industrialização nos países subde
senvo1vidos, a produção come ça a destinar-se, em escala cada 
vez maior, ao mercado interno. Daí nascerão as esperanças de 
uma mudança do centro de decisões econômicas para dentro des
sas economias; porém, como essa industrialização se faz base~ 
da no capi tal estrangeiro, este apodera-se do setor mais avan 
çado da economia e cerra, cada vez mais forte mente, suas ca= 
6eias sobre tais economias, tornando-as mais dependentes". 
I de m , p. 19 3 • 
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definiu-se, conseqüentemente, a ideologia do poder. Como cen 

tro capitalista donunante, os Estados Unidos estabeleceram a 

doutrina da coexistência pacífica, com o intuito de impedir a 

expansão comunista a rechaçar qualquer solução socialista ou 

nacionalista nos países que se inseriam em seu círculo de do

minação. 

Foi dentro dessa perspectiva que, em 1947, surgiram a 

Doutrina Truman, que, entre outros propósitos, indicava e jus ,-
ti fi cava a interferência norte-americana em assuntos políti -

cos inte'rnos das nações dependentes, e o Ponto IV, que se a

presentava como um programa de assistência e cooperação com 

as áreas subdesenvolvidas. 

Si tuado diretamente na área de influência norte-ameri

cana, o Brasil teria seu processo de industrialização consoli 

dado dentro das limitações que a situação de dependência pro-

vocava e seu processo de redemocratização alicerçado, não 
.. 

so 

pelos interesses de grupos conservadores brasileiros, mas ta~ 

bém pelos interesses econômicos e políticos alienígenas (mais 

especificamente norte-americanos). ~ nesse sentido que se 

pode visuali'zar a política econômica liberal do governo Dutra 

(1946-1950), os entraves ã fo'rmulação de um capitalis~o naci.o 

nal no governo Vargas (1951-1954) e a opção política no senti 

do da consolidação e expansão do capitalismo dependente no 

governo Kubitschek (1~55-1960). 

A industrialização do país conquistou, a partir dos 

anos 50, uma importância definitiva em termos, não só econômi 

cos, mas também pOlítico-ideológicos, como veremos adiante. 

Hartins examina a industrialização brasileira em suas 

potencialidades sob a ótica dos freios que o subdesenvolvirre!!, 

to lhe impõe, ao contrário das abordagens que analisam o sub

desenvolvimento pelo prisma das modificações que sobre ele 

exerce a industrialização. 
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Sucintamente, a tese defendida pelo autor citado 

é a de que o processo de industrialização no modelo desenvol

vimentista brasileiro apresentava necessariamente-um efeito 

excludente. Era incapaz de mobilizar e arranjar adequadamen

te fatores "que possibi li tassem a incorporação e feti va das mas 

sas no processo político e econômico do país. 3 

Na fase de consolidação da estrutura industrial, marc~ 

da pela sua di versi fi cação , quando as grandes unidades do 

capitalismo central se internalizaram em setores industriais 

estratégicos que, imposit:.ivamente ou não, passaram a comandar 

o ritmo e o sentido do processo de industrialização, começa -

ram-se a sentir, embora não muito claramente, alguns de seus 

efei tos regressivos. 

Em outras palavras, na fase di versi ficadora da produ --çao industrial se iniciou e di fundiu o emprego de recursos 

tecnológicos cada vez menos absorvedores de mão-de-obra, tan

to mais generalizados, quanto maior a presença interna das 

empresas subsidiárias do c"api talismo centrai. A competição 

das empresas, no mercado, orientou as unidades de produção no " 

capitalismo periférico à adoção de novos padrões tecnológicos, 

tendo em vista principalmente sua modernização para reduzir 

o custo da produção e competir, satisfatoriamente, no mercado, 

ao lado dos demais concorrentes. Est~ dado, aliado aos fenô

menos de aceleração da" urbanização e do êxodo rural, provocou 

uma oferta de mãO-de-obra que excedeu às espectati vas do pró- " 

prio sistema de produção. 

Esse excedente constituiu os setores marginais que ap~ 

receram nas estruturas urbana e rural. Discutiremos, aqui, 

apenas a primeira, que nos interessa particularmente. 

A existência dos setores marginais urbanos, na fase de 

3~1ARTINS, Luciano. Indus tri ali zaç~o, Bu rques ia Nacional e De
s envolvi men t o. Rio de Janeiro, Saga, 1968 . Ver espe cialmente 
c ap. 11, pp. 34-64. 
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consolidação da estrutura industrial, é corroborad~ por Soa -

res. Este autor, ao analisar as tendências do processo de 

industrialização brasileira entre os anos 40 e 60, concluiu 

que, entre 40 e 50, a economia brasileira foi capaz de inten

sificar o crescimento do setor secundário num índice superior 

ao do aumento da população urbana, suplantando em larga mar -

gem o aumento da população total. Isto significa que a econo 

mia brasileira fora capaz de oferecer emprego, na indústria, 

aos emigrantes rurais que constituiam importante parcela da 

população urbana em vigorosa expansão. O mesmo não aconteceu, 

porem, entre os anos 50 e 60. 

Soares afirma: 

". •• O {ndice de cres aimen to do emprego no 
setor seaundário diminu.iu~ ao mesmo tempo 
que aumentaram consideráveZmente as taxas 
de cresaimento da população total e espe -
cialmente da zona urbana. O emprego secun 
dário era somente 28% maior em 1960 que em 
Z950~ mas a população urbana era 54% maior 

.em Z960 comparada aom 1950. Isto demons -
t2'a a inaapacidade da eaonomia brasileira 
manter a maraha da industrialização ao 
mesmo ritmo da urbanização~ o qual. também 
Zeva a aonstituir uma aresaente massa de 
desoaupados e subempregados urbanos. De 
Z950 a Z960~ o arescimento do emprego no 
setor secundário foi até mais baixo que o 
aumento da população total. Tudo isto aon 
duz à "formação de cidádes subindustrializa 
dC}.s ~ aom ~ma .gl'and~ ~roporção de popul.a -
çoes marg~na~s •••• 

Voltando à análise de Martins, os setores marginais 

urbanos representam uma disfunção econômica em dois níveis. 

NO âmbito da sociedade em geral, ao lado dos setores 

marginais rurais os setores marginais urbanos representam a 

"SOARES, Glaucio Ary Di llon. I,a nueva indus tri ali zação y e 1 
sister.1a político qrasile iro. In: CARDOSO, Fernando Henrique. 
~~êrica Latina - Ensayos de Int~~retacion Sociológico - Poli 
tit a . Santiag.o, Eciitorial Universitaria S.A., 1970, p. 380. 
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imensa maioria da população com estratos de rendas inferiores, 

sem possibilidade de consumo e afastados do processo produti

vo, uma vez que as novas atividades geradas economicamente pe 

las indústrias criam produtos que se destinam, pela sua sofi~ 

ti cação , ao consumo das camadas de médias e altas rendas. As 

indústrias passam a produzir em função de uma demanda sofisti 

cada, criando, em vista desse tipo de produção, empregos que 

se situam nas faixas de média e alta especialização das fun -

ções técnicas e dos serviços ligados ã distribuição. As opo,! 

tunidades de emprego criadas realizam-se, portanto, em detri

mento da mão-de-obra semi ou não qualificada, que é bastante 

extensa. 

No âmbito dos grupos diretamente ligados ã produção, 

do ponto de vista dos empregados, os setores marginais repre

sentam uma ameaça de rebaixamento do nível salarial e, conse

qüentemente, a diminuição ainda maior do seu poder aquisitivo 

ou de consumo. Do ponto de vista dos empregadores, embora a

tenda aos seus interesses de disponibilidade contínua de mão

de-obra, os setores marginais representarão uma sobrecarga 

no setor terciário, que só se perceberá mais tarde. 

Essa disfunção estimula a marginalidade, causa de 

tensões, não só nas camadas dominadas, onde o desemprego e a 

inflação nos anos 50 provocaram contínuas mobilizações Idos 

trabalhadores urbanos, mas também nas camadas dominantes que, 

diferenciando-se em setores ligados ã pequena e ã grande indús 

tria nacional ou ã grande indústria internacional, disputam o 

controle da ampliação do mercado interno. 5 

Com relação aos setores marginais, corno afirma Ma~tins, 

5Ao lado da camada dominante industrial encontravam-se a cama 
da dominante ligada aos setores agrário, comercial e financei 
ro, as classes médias e o proletariado. O crescimento do 
setor industrial, a expansão do setor terciário, as migrações 
do campo para a cidade e o rápido crescimento dos centrus ur
banos dominantes promoviam a existência de uma sociedade bas
tante diferenciada. 
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o grau e a qualidade dessas tensões dependiam da expansão das 

atividades econômicas, dos mecanismos compensatórios que a 

sociedade apresentava como disponíveis e das possibilidades , 

a nível institucional e social, de ess as tensões obterem ex -

pressão política. 6 

As tensões sociais dos centros urbanos foram absorvi -

das pelas práticas populistas ,na medida em que estas as pude

ram expressar. Do êxito destas práticas dependia o mascara -

mento da estrutura social brasileira, deformada pelo processo 

de industrialização. 

No período de redemocratização, os três maiores parti

dos políticos que dividiam entre si as parcelas do eleitorado 

brasileiro eram de riatureza conservadora. A UDN era consti -

tuída por constitucionalistas liberais, participantes em ór _ . 

gãos da imprensa; o PSD reunia setores militares, proprietá -

rios de terra, industriais ,burocratas de alto nível; finalme!! 

te, o PTB, partido de base operária urbana, era constituído 

principalmente pelos burocratas sindicais ligados ao controle 

do aparelho sindical. 7 

A prática populista era, por natureza, ambígua. Joga

va com as reivindicações da massa ao mesmo tempo que procura"

va expressar os interesses das camadas dominantes. Como esti 

lo de gove~o ou como poltica de massas, o populismo foi,após 

45, como afirma vleffort, a expressão do processo de democrati

zação estatal apoiada no autorl tarismo paternalista e carismã 

tico de algumas figuras políticas de renome. 8 

6MARTINS, Luciano, op. cit., p. 81. 

70 PCB, que no governo Dutra havia crescido rapidamente, foi 
colocado na ilegalidade em 1947, e~bora continuasse a atuar 
clandestinamente. 

8WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. Rio 
de Jeneiro, Paz e Terra, 1978, p. 61. 
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A prática populista, que conduzia e manipulava as rei

vindicações populares crescentes após 45, apresentando' aq re

lações entre classes corno relações entre indivíduos, signifi

cava, além de um instrl:lmento de controle social, a possibili

dade efetiva de participação política da massa e, ·como fruto 

dessa participação, o amadurecimento e verdadeira mobilização 

pOlítica popular. Foi o que ocorreu na crise da democracia, 

entre os anos 61-64, corno veremos no próximo capítulo. 

Por ora, cabe apenas salientár que a industrialização 

dependente, em consolidação no país, constituía a base sócio

econômica de política brasileira dos anos 50 e 60, que se 

defrontava com sérios problemas como a inflação, a insuficiên 

cia de energia, de transportes e de oferta de gêneros alimen

tícios para as populações dos centros urbanos e, principalrne~ 

te, a opção política por uma estratégia de organização e ex -

pan.são da economia do país. 

o governo Dutra regeu-se por diretrizes liberais, de 

fendendo os interesses do setor privado e garantindo sua ex -

pansão através da manutenção do congelamento salarial que, se 

de um lado fornecia estabilidade financeira, de outro agrava

va as relações entre ope~ãrios e capitalistas. 

o governo Vargas tentou uma política nacionalista lirni 

tada pelas pressões externas e internas e solapada pela pro -

gressiva internacionalização das indústrias brasileiras. 

o governo Kubitschek, através do programa de Metas, 0E 

tava pela consolidação e expansão do capitalismo dependente , 

mudando essencialmente a ideologia desenvolvimentista inicia-

da na gestão varguista. Exercia-se uma política ... . 
econonuca 

internacionalista e simultaneamente manipulava-se a ideologia 

nacionalista. Esta contradição só não se tornou aguda pela 

falta de uma inte~retação objetiva da formulação de um capi

talismo nacional pelas forças políticas nacionalistas e pela 

produção de um razoável surto de crescimento econômico, pela 



polÍtica econômica dependente que, embora marginalizasse pro

gressi vamente amplos setores das populações urbanas e rurais, 

acabava favorecendo alguns setores da burguesia 

classe médià e, mesmo, 'do proletariado. 9 

brasileira, 

o processo de redemocratização se desenrolava numa so

ciedade bastante diferenciada, com uma situação econômica con 

turbada, um ambiente pOlítico complexo graças às correntes 

de idéias ativadas pela segunda guerra, fatos esses que, Obvi 

amente, se refletiam no efervescente clima cultural da época. 

Os debates sobre a democratização do ensino tornaram -

se freqüentes. Neles revelava-se o confronto entre · setores 

progressistas e conservadores da camada dominante pelo contr~ 

le do sistema de ens~no~ maiS particularmente, do ensino mé -
dio. Dessa forma, embora elerrentos pertencentes ã camada pr,2 

gressista fossem convocados, nos meados dos anos 50, para fa

zer parte da Comissão de Educação e Cultura do Conselho do 

Desenvolvimento,IO a fim de esboçar uma política de educação 

que atendesse aOs objetivos do crescimento econômico nacional, 

os setores conservadores tiveram sua grande parcela . de influên 

cia assegurada na consecução e aprovação de uma das mais dis

cutidas leis de educação no país, a Lei ' de Diretrizes e Bases, 

aprovada pelo Congresso em 1961. 

A política cultural instaurada com a redemocratização 

estava impregnada pelos valores do capitalismo central que, 

no intuito de reorganizar a relação dominadora, fornecia in -

centivo e apoio ã industrialização brasileira como também, 

estimulava a · reestruturação funcional do sistema de ensino nes 

sa direção, com a finalidade de controlar as novas necessida-

9Cf. IANNI, Octávio. Estado e P.laneja~ento Bconômic0 no'Bra
sil(30.70). Rio de Janeiro, Civilizaçao Brasileira, 1963. 

I°Anísio Teixeira' (INEP), Francisco Hontojos (DEI), Lafayete 
Belfort Garcia (DEC) , Joaquim Faria Goes Filho (SENAI) entre 
outros. 
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des político-econômicas geradas no âmbito da sociedade depen

dente. 

A doutrina da coexistência pacífica e da construção 

de uma sociedade democrática constituia-se no argumento ideo

lógico fundamental que justificava o interesse flagrante dos 

Estados Unidos no desenvolvimento de programas de ensino no 

Brasil desde 1940, época em que o governo norte-americano as

sumi u uma atitude cooperativa com seu al.i ado na luta mundial 

pela manutenção da liberdade. 

Sob a influência dessa nova ideologia de poder, em 

julho de 1945, a Associação Brasileira de Educação (A.B.E.) ~ 

provava, no IX Congresso Brasileiro de Educação, a Carta Bra

sileira de Educação Democrática, mensagem impregnada da con -

cepção de educação para a cooperação intelnacional e para a 

fraternidade humana, a fim de evitar a repetição das desgra -

ças causadas pelo regime de militarização na Itália e na Ale

manha. 

Essa Carta propunha a flexibilidade dos currículos do 

ensino médio . como fator de educação democrática baseada no 

princípiO de liberdade e respeito à pessoa hUI:'\ana. Defendia 

ela, a necessidade de o currículo da escola média, em geral, 

não só conter disciplinas de caráter obrigatório e optativo, 

mas também .apresentar plena articulação e caracterizar-se p~ 

la equivalência dos cursos. 

Desde 1945 a idéia de transformar a escola secundária 

e prestigiar o ensino técnico ganha força nos encontros de 

educação, não só a nível nacional, mas ta~ém, e principalmen 

te, a nível internacional, como o demonstram por exemplo, as 

Conferências Internacionais de Educação Pública dos anos de 

1950, 1956 e 1960 e o Seminário Interamericano de Educação Se 
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cundária em 1955. 11 

o ensino secundá~io era visto como um problema intern~ 

cional, na medida em que sua expansão, a mudança de sua clie!!, 

tela e a necessidade de reorientação de seus programas de es

tudo nos países capitalistas periféricos tornaram-se fatores 

marcantes pela exigência do desenvolvimento da industrializa

ção que neles ocorria. 

Por outro lado, necessitavam, os centros hegemônicos 

capi talistas, recuperar o prestígio da ideologia liberal-demo 

crática desgastada pelos conflitos internacionais e ameaçada 

pelo crescimento da influência de ideologias ela opostas. Ne~ 

te sentido, o ensino secundário como os demais, deveria cola

borar para o desenvolvimento" na juventude, de uma consciên .;.. 

cia internacional, incentivando a soliç1ariedade, contribuindo 

para "suprimir o flagelo da guerra, consolidar a fé nos direi 

tos fundamentais do homem, fazer reinar a justiça, favorecer 

o progresso social e assegurar a todos uma vida livre e me 
lhor".12 

Nesse processo de formação da juventude, o ensino mê -

dio tinha seu grau de importância, associado, porém, a outras 

exigências não menos importan~es e a ele intimamente relacio

nadas, tais como a extensão da escolaridade elementar, a ra 

c'ionalização e o planej amen to dos serviços ' educati vos, o in -

tercâmbio internacional de educadores, o financiamento dos 

planos de educação para o desenvolvimento econômico e a orien 

11Cf. BRASIL. INEP. Conferências Internacionais de Educação 
PÚblica(Recomendações 34-63). BrasI1ia, 1965. Ver - Recomen
daçao n9 30(1950) - O Ensino ' de Trabalhos Manuais nas Escolas 
Secundárias, pp. 48-51. Recomendação n9 41(1956) - Ensino 
das Artes plásticas nas Escolas Primárias e Secundárias, pp. 
107-112. Recomendação n9 50(1960) - Elaboração e Expedição 
dos Programas de .Ensino Secundário, pp. 169-176. . 

12Idem. Con<ferência Internacional de ~ducação PÚblica de 1948, 
recornendaçao n9 24, p. 39. 
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tação escolar e profissional. 13 

Convém ressaltar que a escola não seria a única a se 

prestar à difusão de urna nova ordem democrática. As bibliote 

cas pÚblicás, os museus e os clubes de juventude,entre outros, 

também seriam convocados a colaborar com as autoridades do 

ensino e, mais ainda, a nova imagem da união entre os povos 

deveria transparecer no material audiovisual e nos manuais. 

A Conferência Internacional de Instrução PÚblica de 

1948 expressou objetivamente essa preocupação: 

"Que se prepare material, audio-visua7.. apro 
priado~ levando em conta a idade e o desen 
v07..vimento mental, do auditório de jovens 
e adu 7.. tos ~ aos quais se des tina~ procuran
do dar. um cunho estético às imagens~ esti
mu7..ando a participação dos jovens e aduZ -
tos na preparação desse materia7..~ com fun
damentação nos estudos de psic07..0gia infan 
ti l re 7..acionados ao comportamen to da crian 
ça diante da te 7..a e deve sér organizada uma" 
larga difusão desse material~ organizada 
raci ona Zmen te. 
Que os manuais dos diversos patses sejam~ 
tão freqUentemente quanto posstvel~ objeto 
de re vis ão com o fim de e liminar tre chos 
ou passagens que constituam risco de provo 
cal' mal-entendidos entre · os povos~e acres= 
centar textos que possam servir a uma me -
lhor compreensao da cqlaboração internacio 
nal". 1." 

Assim, a conquista da juventude através . da ideologia 

capitalista ganha enorme importância para a manutenção da 

ordem sócio-econômica. 

Em 1955, o lünistro da Educação e Cultura do Brasil , 

130S encontros internacionais de ministros de educação, as 
conferências regiqnais e in ternacionais tratam desses temas 
que são intensamente discutidos nos anos 50 e 60. 

1ItBRASIL. INE"P, op.cit., (Conferências), pp. 39-40. 



cândido Mota Filho afirmava: 

" ••• t! na escoZa média e, portanto, na es 
coZa secundária, que a juventude, com todos 
os seus impulsos, pl'ocura orientação defini 
tiva na vida. Como Spranger acent~a muit; 
bem, é nesse pertodo que o ser procura ada~ 
tal' sua personalidade livre à circunstância 
social que a envoZve. 
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Essa escoZha de rumo, essa decisão vocacio
naZ é. definitiva. O jovem, impelido pelo 
gosto da afirmação, que caracteriza a psico 
logia de sua idade traz, em si mesmo a ten= 
dência para a origi~aLidade e, portanto, p~ 
ra consagrar o que e novo, para menosprezar 
o que ê convencionado e aceito, para insur
gir-se contra as regras sociais existentes .. 
( ... ) t, portanto, nesse pqsso que a edmuçao 
tem um papel de indiscut{vel relevo, para 
impedir que o jovem despre~enido seja viti
ma de si mesmo e dos elementos negativos e 
deformadores da vida social. 8e o ideal é 
formar o homem livre e solidário, flex{vel 
às exigências humanas, capaz diante dos 
problemas de uma sociedade industrial, de 
utilizar cada vez mais os valores técnicos, 
cabe à educaçao seI' atual e realmente com 
preensiva para assegurar esse ideal. 
( ••• ) Conquistar a mocidade para as nOVas so 
tuções pol{ticas e o grande empenho de nos-
sa epoca. A revolução .é a promessa, é aqui 
1,0 que não se realizou, mas que vai ser reã 
Zizado, e,,! contraposição com o existente,c;m 
o que falhou, com o que sofreu os desgastes 
de aplicação. 
Assim, os grupos pol{ticos, principalmente 
os da extrema, estão, disfarçada ou ostensi 
vamente, à caça dessa mocidade desprevenidã 
ou d~c~pciona~a y~r um mundo cheio de con -
t "rad"/,çoes e m"/,ser"/,as. E, para alcançar es
se propósito, usam de todas as armadilhas. 
Fazem da escola a antiescoZa, mostram-na i
nepta e artificiaZ, para tentar superá-la 
com os seus processos, suas promessas e 
suas ideologias 'vivere miZitare est' • 
Em um pa{s de fragi Z-tsaimos v-tncuZos tradi
cionais, como o nODSO, onde a escola média 
é relativamente nova e onde o ensino médio 
tem sido sobrecarregado, contraditório e su 
perficiaZ, destitu-tdo inteiramente de fina= 
Zidade própl'ia mais fác -i Z se torna manejar 
as àrmas da caça poZ-ttica à juventude. 
Para onde vai mais da metade de seiscentos 
mil, jovens que procuram aa escolas? Se hoje 



eZes não servem ampZamente a manejos. poZtti 
cos es tranhos à n oss a formação, um di a, se 
o descuido continuar, se insistir o artift
cio, oferecerão enormes contingerJ-tes a tai8 
manejos. 
Desajustados, sem o desenvoZvimento harmôni 
co da personaZidade, incapaz de atender aos 
recZamos da vida de seu tempo, eZes se en -
tregarão às contradições do momento, para 
servirem finaZmente, aos empreiteiros de 
ideoZogias poZttica8, incompattveis com a 
Ziber:dade e a cuZtura".15 
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Com o intuito de reformar o ensino brasileiro e difun

dir os valores, as normaS e os princípios da sociedade capi ta 

lista, surgiriam os programas de cooperação internacional co

mo instrumentos ideológicos, através dos quais se instauraria 

o novo cosmopolitismo e se reforçaria a condição de dependên

cia. 

Já no término do governo ditatorial de Vargas, a 20 de 

outubro de 1945, foi assinado o primeiro acordo entre os Esta . 

dos Unidos e o Brasil com .relação a programas de ensino. Fír 

mou-se um convênio entre a Inter-American Educacional Founda- . 

tion, Inc. (IAEF) e o Ministério da Agricultura do Brasil,com 

o objetivo de aperfeiçoar o ensino das técnicas agrícolas. 

A 3 de janeiro de 1946, assinou-se segundo acordo en -

tre o Ministério da Educação e a IAEF ', no campo do ensino in

dustrial, com os objetivos de promover o intercâmbio e o trei 

narnento de especialistas de educação industrial brasileiros ' 

e norte-arne ri canos , desenvolver relações mais estreitas entre 

os professores do ensino industrial dos dois países e desen -

volver projetos no campo do ensino industrial que fossem de 

interesse mútuo. 

-Este segundo programa de cooperaçao contava com finan-

ciamento misto e previa que se criasse uma Comissão Brasilei-

15 FILHO, Cân dido r·1ota. A juven tude e o ensino de grau médio. 
l301etim CBAI'9 (1): 1358-1360, jan. 1955, pp. 1359-1360. 
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ro-Americana de Ensino Industrial (CBAI).16 

A CBAI foi criada com o intuito àe realizar os seguin

tes projetos: 

- preparar estudos sobre as necessidades industriais 

brasileiro-norte-americanas e os recursos disponí 

veis para solucioná-los: 

- conceder bolsas de aperfeiçoamento a professores téc 

nicos e diretores do ramo de ensino industrial nos 

Estados Unidos: 

- organizar e desenvolver programas de treinamento de 

professores: 

- equipar as escolas industriais e "estimular recursos 

para a melhoría do seu ensino. 

Digno de nota éo primeiro projeto realizado .pe la (BAI 
<jue incluía: 

- programa de treinamento e aperfeiçoamento docente; 

- revisão dos programas de ensino industrial; 

- elaboração de programas de prevenção de acidentes; 

- elaboração de métodos de administração e superVisão; 

- estabelecimento de critérios de registro de adminis-

tradores e professores; 

- elaboração de programas de se leção e orientação pro-o 

fissional dos alunos do ensino industrial; 

16 00 primeiro grupo constituinte da CBAI figuravam, do lado 
brasileiro, Francisco Montojos (Su?erintendente) e seu assis
tente Armando Hildebrand; do lado norte-americano, John B. 
Griffing (Representante especial de IAEF) auxiliado por Geor
ge S. Sanders (Che'fe de delegação da Il\.EF) além de três técn!, 
cos, David Jackey, Louis B. Beres e Frank E. Gilpin. Cf. Bo
letim CBAI 1(2): fev. 1947, p. 3. 
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estudo das possibilidades do entrosamento das ativi-

dades de outros órgãos de educação industrial 

administrados pelo MEC: 

-nao 

- eS.tabelecirnento de programas de ensino para adultos. 17 

As lideranças formadas pela CBAI nas décadas de 40, 50 

e mesmo 60 influíram decisivamente na tentativa de modificar 

o ensino secundário no paIs, como veremos adiante. 

Temos notícia, ainda, de um terceiro acordo entre o 

l>1EC e a Uni ted States Operations Mission to Brazi 1, reali zado 

a 12 de setembro de 1956, com os objetivos, entre outros, de 

criar um centro piloto no Rio de Janeiro para o aperfeiçoamen 

to de professores-especi alis tas em ensino secundário, de esta 

belecer um programa amplo e flexível de ensino secundário de 

seis anos e de preparar e publicar material de ensino adequa

do. 

Embora outros acordos tenham sido posteriormente firma 

dos, estes, por si só, consti tuem exemplo significativo da . 

preocupação da política cultural capitalista com relação aos 

17p d . o e-se acres centar, no programa de trabalho 
previsto pela CBAI, a preparação de material didático para a 
educação industrial. RobertKing Ha11, ao fazer uma aprecia
ção sobre as realizações da CBAI em 1949, argumentava: "O se
gundo serviço importante da CBAI tem sido a preparação de ma
terial didático conveniente, no campo da educação industrial. 
Esta parte do programa tem consistido, principalmente, em tra 
duções e repub1icações ( ••• ). Por conveniência e porque os 
direi tos oficiais respecti vos eram prontamente obteníveis, os 
li vros até agora us ados (para di vu1gação entre profess ores e 
diretores de escolas industriais) tem sido retirados 'da lista 
de títulos, usada pelo Instituto das Forças Armadas, durante 
a 2a. Guerra MunQia1, para preparação das tropas americanas. 
Os rre~bros da Delegação Americana escolheram os livros . que 
lhes pareci am parti cularmen te ap li cáveis ao caso do Brasi 1. •• " • 
Boletim CBAI 3 (1): jan. 1949, p. 199. 
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rumos educacionais do país dependen te. 18 

A prioridade irrediata, no pós-guerra, da ajuda norte-~ 

rnericana ao ensino industrial e agrícola brasileiro assim era 

justificada por J.B. Griffing, representante especial da lAEF: 

" •• o O ensino agrt co la tem em vis ta o aumen 
to da produção de alimen tos ~ o indus tri al : 
a expansão de fáhricas~ e ambos visam um 
padrão de vida mais elevado. 
Os Es.tados Unidos não aceitam a teoria anti 
quada de que algumas "nações de ve riam se r 
fortes e ricas e fabricar mercadorias para 
vender às nações mais pobres que só produ -
zem matérias primas. Etes reconhecem~ pe lo 
contrário~ o princ{pio básico de qu.e quanto 
maior for a proporção de produção de alimen 
tos e de artigos manufaturados pelo Brasil: 
maior será sua força como um aliado na defe 
sa do hemisfério e seu valor como um comprã 
dor de produ tos dos Es tados Uni dos em tempõ 
de paz. l! van tajoso para os Es tados Unidos 
de qualquer modo~ que a sua nação irmã~ a
baixo do Equador~ faça o maior progresso em 
produção~ industrialização~ prosperidade e 
padrão de vi da. . 
Consideremos um exemplo espec{fico. Há a 
tualmente um movimento no Brasil para esta
betecer uma grande fábrica nacional de tra
tores e maquinaria agrtcotao De acordo com 
a atitude antiga~ os Estadoa Unidos deve 
ri am dep torar es ta re ali zação porque is to 
significa perda de venda de maquinaria. Por 
outro lado~ uma visão mais esctarecida en -
contra .na popularização de um trator nacio
nal~ mais barato e eficiente~ um meio de 
criar uma fonte de riqueza que poderá deter 
minar a aquisição de centenas de espécies 
de me rcado ri as ". 1 9 

laComo exemplo podemos citar ainda os acordos de cooperação do 
ensino industrial firmados em 1950 pelo HEC e The Ins titute of 
Inter-Afuerican Affairs da Internati ona1 Cooperation Administra 
tion do governo dos Estados Uni dos . Este a cordo foi prorroga
do até 31 de dezembro de 1961. 

19GRIFFING, J.B. C·ooperação Brasileiro Americana de Ensino In 
dustria1. Boletim CBl\I 1 (1): 1-2, jan. 1947, p. 1. 
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Três idéias aparecem de modo bastante claro na justifi

cativa de Griffing. 

Em primeiro lugar o autor apresenta a função econômica 

da educação·, de maneira bastante simplificada. Convém lembrar, 

que subjacente a esta idéia estava presente a função ideológi

ca de preparar pessoas ajustadas a suas respectivas responsabi 

lidades, convencidas da racionalidade capitalista e da possibi 

lidade de vigência de um regime democrático. 

Vee \Vinward, técnico da CBAI explici ta um pouco mais a 

importânCia do ensino profissional na educação e na cultura. 

"Numa democracia~ os jovens podem e leger a 
carreira que pretendem seguir. No Brasi Z~on 
de vigora o regime democrático ~ os jovens ãe 
vem compenetrar-se dos três princlpios que 
presidem esse regime. t mister que eZes tra 
gam presen te no esplri to que ~ ness a forma áe 
organização social~ só se reconhece o valor 
individual. Deve-se fazê-los sentir que to
dos 08 cidadãos tem a liberdade de desenvol
ver ao máximo a sua individualidade. Outros 
sim~ cumpre fazê-los oompreender que essa 
libe rdade Zhes aoa1're ta a respons abi Zidade 
de não interfe1'ir~ de modo al,gum~ na evolução 
dos demais memb ros da comunhão s oci ale As
sim~ tornq-se evidente a necessidade de oul,
tivar certas qual,idades como a tol,e1'ância~ o 
esplrito de oooperação e sociabiZidadeo Pa-
ra logr(J.1' esses desideratos ~ os jovens devem 
partioipar de diversas experiências em comum".20 

A segunda idéia, explrci ta na narrati vade Griffing é 

a da reformulação das relações de dependência, através da qual 

os Estados Unidos aufeririam vantagem com o processo da indus

trializaçãobrasileira, uma vez que este implicaria na criação 

de novas eXigências de · importação. 

Finalmente, nota-se a identificação dessa política com 

as necessidades de manutenção da coexistência pacífica. 

20Vee \'limlard. Importância do ensino profissional na educação 
e na cu1tura.-Bo1etim CBAI 9 (1): 1342-1343,jan.1955, p. 1342. 
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~ dentro desse contexto político-econômico-sócio-cultu

ral que ocorre a expansão do ensino secundário. 

Esta expansão, como analisa Moreirál 1 , revela, de ime -

diato, dois " grandes problemas com os quais o aparelho estatal 

se defronta. Inicialmente, torna-se necessário um ensino se -

cundário mais barato, destinado a uma classe média assalariada 

em luta pela obtenção de maior escolaridade na certeza de que 

esta permitirá o acesso aos empregos urbanos. Por outro lado, 

avulta a eXigência de matores salários por parte do professor~ 

do do ensino secundário. 

o empobrecimento da classe média e do proletariado, de

vido à inflação progressiva, aumenta a pressão para que se 

obtenha ensino gratuito, o que a.I'OOaça a expansão da iniciativa 

privada. 2 2 

A competição entre os defensores das escolas particular 

e pÚblica mani festa-se dentro da burocracia educacional, atr~- " 

vés do confronta entre seus setores conservadores e progressi~ 

tas. Os primeiros identificam-se com a linha autoritária e 

centralizadora que impregna a burocracia educaciona123 sob a 

liderança de Gustavo Capanema; os segundos defendem urna postu

ra liberal-democrática qu"e apresenta, entre outras metas, a 

gratuidade do ensino e a introdução das práticas de trabalho 

na escola secundária. o " 

Os setores progressistas eram mais sensíveis às exigên-

21 MOREIRA, J.Roberto. A batalha da educação se trava no ensino 
médio. RBEP 23 (76): 264-265, out/dez. 1959. 

2 2 I de m, op. 26 5 • 

23Em nosso trabalho, a expressão burocracia educacional refere 
-se não só aos burocratas, no sentido estrito do termo,mas tam 
bém, aos educadores e técnicos que em momentos diferentes par
ticiparam do processo de decisão, organização e execução de 
empreendi mentos educativos dentro e fora do aparelho estatal. 
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cias educacionais impostas pelo crescimento econômico naquele 

momento histórico. No entanto, corno veremos adiante, apesar 

da inovação das suas propostas e da aparência democrática de 

que se revestiam, mantinham-se intactos e dissimulados os 

objeti vos reais, presentes na pos tura conservadora, que cri ti 

cavam, de manter e reproduzir as desigualdades dentro e fora 

do sistema escolar. 

Indivíduos peOrtencentes a ambos os setores espalhavam

se no corpo burocrático que complmha o MEC ou órgãos a ele 

ligados. No entanto, é possível identificar áreas de maior 

influência de um ou outro setor, através das rredidas apresen

tadas com o intuito de solucionar os problemas do ensino secun 

dário na década de 50. Assim, na Diretoria do Ensino Secundá 

rio (DES) era grande a influência dos setores conservadores , 

enquanto nas Diretorias do Ensino Técnico (Agrícola, Industriai 

e Comercial) era maior a influência dos setores progressistas. 

Outros órgãos ligados ao MEC, corno o INEP, para citar um exem 

pIo, procuravam a seu modo enfrentar as resistências conserva 

doras e canalizar seus recursos materiais e humanos no senti

do de urna possível renovação do ensino secundário. 

Com o modelo dese~volvimentista,apoiado na industria

lização, a DEI vai auferindo maior parcela de prestígio polí

tico no MEC e elementos a ela vinculados, penetrando na DES, 

esboçam as primeiras tentativas de criar rnecanismos no senti

do de quebrar a rigidez da Lei Orgânica do Ensino Secundário 

e introduzir práticas de trabalho na escola secundária. 

Essas tentativas, no entanto, ocorreram às custas da 

apropriação dos recursos públicos pelo ensino privado e em 

detrimento da democratização do ensino. 

Para compreender as tentativas de reorientação da polf 

tica de educação secundária, no âmbito da DEs,é preciso levar 

em conta o significado que a expansão do ensino secundário 

teve nara os rer.>resentan tes dos setores progressistas e para 
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a própria atividade burocrática da Diretoria a que esse ensino 

se encontrava vinculado. 

2.2 O ENSINO SECUND1\RIO EM EXPANS1\O 

Diversos estudos já realizados sobre o ensino secundá -

rio nos anos 40 e 60 apresenta~no em extraordinária expansao. 

No período de vigência da Lei Orgânica, teria ocorrido, 

neste ramo de ensino, um crescimento de matrículas verdadeira

mente explos~vo em contraposição aos demais ramos do sistema 

escolar brasileiro. 

Enquanto a procura do curso secundário provocava o cr~s 

cimento contínuo da rede escolar, a demanda do ensino profis -

sional, particularmente do industrial e do agríCOla, ocorria 

a níveis muito baixos, sem esgotar, inclusive, a utilização 

de toda sua capacidade de matrícula. 

De modo bastante -resumido o quadro seguinte 

0 - fenômeno em questão:' 

M A T R r c U L A G E R A L 

ANOS 

apresenta 

Secundário Comercial Industrial Agrícola Normal 

1945 237.695 56.570 16.531 659 19.533 

1950 406.920 76.455 19.436 2.099 33.436 

1960 991.391 194.124 26.850 6.850 93.600 

FON'rE: S.EoE.C. Ensino Hêdio - 1933/59 - 1950/64 
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Jayme Abreu2~ justificava a preferência da demanda-es

colar do nível médio pelo ensino secundário através de quatro 

moti vos b ás i cos : 

- era o ramo que desfrutava de maior prestígio como a 

gência de ascenção social, pois, conforme dispunham 

as Leis Orgânicas, era destinado à camada dominante, .. 
enquanto os demais destinavam-se as massas; 

- era a mais acreditada agência de preparo para uma 

série de atividades em empregos e serviço~ semiquali 

, ficados; 

- era o melhor caminho de acesso ao ensino superior; 

era, ao lado do ensino comercial, o menos 

em custos. 

exigente 

Segundo Silva 25, outros fatores intimamente relaciona

dos aos anteriores estariam também acarretando a expansão do 

curso secundário no país: o crescimento demográfico, as exi -

gências de maior escolarização motivadas pelo desenvolviment~ 

da industrialização brasileira, particularmente sobre a área 

urbana, e problemas de crescimento e articulação do ensino pri 

mário, que acabariam por refletir-se no ensino médio. 

Num estudo sobre a educação secundária no Brasil, publi 

cado em 195,5, o professor Jayme Abreu, utilizando dados do 

relatório O Ensino, o ~rabalho, a População, a Renda - Evolu

çao em um decênio, realizado pela CAPES em 1954, verificava 

que o crescimento de matrículas do curso em questão, no perí2 

2~ABREU, Jayme. Escola média no século XX, um fator em busca 
de caminhos. RBEP, R.J., 36(83):5-26, jun./set. 1961. 

25SILVA, Geraldo Bastos. A educação secundária. são Paulo. Ed. 
Nacional, 1969. Ver especialmente o cap. IX, pp. 301-307. Ain 
da sobre fatores determinantes da expansão do curso secundá = 
rio: Ver RIBEI RO, J. et aI. Redemocr'ati zacão, populismo ~ as 
Leis de Equi valênci a. Rio de Janei ro, Fundação Getúlio Vargas, 
1976, pp. 12-27. 
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do de 1933 a 1953 atingira 490%. Esta porcentagem assumia, 

ainda, maior significado, quando comparada àquelas que indica 

vam o crescimento da escola elementar e superior no mesmo pe

ríodo e que seriam respectivamente de 90% e 80%~26 

o crescimento da demanda escolar, de um modo geral, e 

particularmente do ensino médio, segundo estes estudos, pode

ria ser caracterizado como um fenômeno tipicamente urbano. 

Após a segunda guerra mundial, devido à melhoria das 

relações de troca e, especificamente, ao estímulo que a impl~ 

tação da indústria automobilística recebeu, deu-se a intensi

ficação do processo de industrialização nas zonas urbanas, o 

que contribuiu para a projeção da crescente demanda por educ~ 

ção escolar da classe média que a todo custo procurava alcan~ 

çar uma melhor posição social através da ascensão profissio -

nal. 

Nas áreas citadinas, ao contrário das rurais onde -nao 

se usavam tecnologias avançadas, o desenvolvimento da economia 

passava a exigir operários ou empregados com níveis mais ele

vados de escolarização. Por outro lado, diversos estímulos 

como, por exemplo, o próprio contacto di.reto e indireto de 

indivíduos em diferentes condições sócio-econômicas, mais in

tenso nas primeiras que nas segundas, agia como poderoso im 

pulso no sentido de levar os indivíduos, de um modo geral, a 

sentir a necessidade da educação escolar. 

Essa necessidade criada em torno da industrialização, 

eixo do possível desenvolvimento brasileiro, reforçava-se a

través do apelo político que se fazia às massas urbanas por 

meio dos líderes populistas. Tais líderes eram utilizados 

pelo Estado na procura de ap oio para o prosseguimento do pro

cesso de industrialização no país, instituciona1izan~0 os mo-

26BRASIL. INEP. Car..D anh a de In ué r itos e Le v an t amen t os do En
sino Hédio e E1em2n tar CILE HE ). Pub1icaçao n9 9. Rio de Ja -
n e i ro • 19 5 5, p. 14 • 
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movimentos reivindicatórios das camadas nédias e operárias e 

prorretendo-lhes Irelhoria das condições de. vida e ascençao so 

cial através da educação escolarizada. 

o aumento de vagas nas escolas, reivindicação dessas 

classes, tornou-se a bandeira de luta dos líderes populistas 

que procuraram expandir a rede escolar exclusivamente ao 

sabor dos interesses de suas clientelas. Atuavam eles no 

Congresso, nas' Câmar"as Estaduais e Municipais em defesa de 

um ensino mais aberto e flexível. 

A caracterização dos problemas da expansão do ensino 

secundário foi, com muita clareza, apresentada por Silva27 em 

seu livro A Educação Secundária. 

Segundo este autor, as principais características da 

expansão do ensino secundário podem ser definidas em dois 

aspectos: 

- um acentuado crescimento horizontal, que pode ser 

observado através do simples aumento do número de 

estabelecimentos: 

um significativo crescimento vertical, isto é, o au

mento considerável do volume de matrícula por estab~ 

lecimento,acarretando, em mui·tos casos, a superlota

ção e a criação de novos turnos. 

Em síntese, consideradas as circuns-câncias locais, a 

expansão do ensino secundário se fez de três modos: o estabe

lecimento de ginásios nas localidades onde, anteriormente, o 

ensino secundário era inexistente; o aUITento da matrícula nas 

mesmas \?-Ilidades escolares I sem a criação de novos ginásiOS iPor 

fim, a criação de novos ginásios em locais onde já havia esta 

belecimentos de ensino secundário. 

27Ver SILVA, Geraldo Bastos, op.cit. ,cap. IX,especialmente pp. 
307- 338. 
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Tal crescimento provocou a superutilização do profess~ 

rado, o que, corno salienta o autor, é um dado dos mais signi

ficativos para a compre~nsão dos problemas criados pela exp~ 

são desordenada acima descrita. 

Apesar da intervenção direta do Governo Federal, que 

adotou medidas destinadas a tornar o magistério secundário 

um grupo ocupacional estável e numericamente importante (tais 

como o registro profissional, a regulamentação das condições 

de trabalho e a criação das Faculdades de Filosofia),a maior 

parte dos professores desse nível de ensino utilizava o magi~ 

tério como ocupação de tempo·parcial. 

Por outro lado, o crescimento constante da rede e das 

matrículas provocou o crescimento do corpo docente que passou 

a ser recrutado por uma série de processos de emel;"gência, o 

que muito contribuiu para o comprometimento da qualidade 

de ensino. 

Silva apresenta, ainda, na caracterização do processo 

de expansão do ensino secundário brasileiro, as disparidades 
-regionais e a açao da iniciativa privada. 

Com relação ao primeiro aspecto, os dados disponíveis 

registrados pelo autor, concernentes ao ano de 1960, permitem 

inferir que a expansão do ensino secundário· ocorreu desigual

mente, se considerarmos as diferentes regiões em que se encon 

tra geograficamente dividido o país. A grosso modo, pode-se 

dizer que se estabelecia uma correlação altamente positiva 

entre nível de desenvolvimento econômico-social (expresso em 

termos de densidade demográfica, taxa de urbanização e porce~ 

tagem da renda nacional) e maior taxa de crescimento de bene

fícios educacionais (expressa em termos de número de matrícu

las, de estabelecimentos secundários e, conseqüenteme:nte r do 

índice de alunos médios por 1000 habitantes, assim como pela 

porcentagem de matrícula média em relação ã população de 12 

a 19 anos). 
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Como exemplo da afirmação anterior, caracteriza-se a 

região sudeste,em comparação com as demais regiões do pars,s~ 

gundo critérios demográficos, econômicos e educacionais, corno 

a mais beneficiada em termos de educação secundária. Assim é 

que esta região possuía, em 1960, 60% da matrícula total do 

ensino secundário, 56,4% do total de estabelecimentos do 

país, 43,76% da população total, 33,12% da densidade demográ

fica, 58,85% da população urbana em cidades de mais de 50.000 

habitantes, 13,36% de matrícula média em relação à população 

adolescente e a maior contribuição para a renda nacional(63,30%). 

o ensino secundário crescia desigualmente em todo o 
~ 

p~s, sendo conduzido, no seu alargamento, pela iniciativa pa~ 

ticular. 

A açao privada, no que diz respeito à generalização 

do ensino secundário, "foi preponderante até meados dos anos 

sessenta, embora de modo já não tão marcante como nos anos 

quarenta, quando perfazia um total de 73,3% em contraposição 

à atuação pública, reduzida a urna porcentagem de 26,7%. 

-A expansao da iniciativa privada, no que diz respeito 

às escolas secundárias, ~erviu corno salienta Silva, para pre

encher o vazio da iniciativa pÚblica dentro de urna inadequada 

estrutura de ensino médio imposta pelo Poder Federal. 

Segundo ele, quando os estados tiveram oportunidade . 

de ?articipar do movimento de ampliação das oportunidades do 

ensino secundário, fizeram-no com o mesmo impulso que a ini -

ciativa privada, pela imposição e falácia política. O Gover

no Federal, por sua vez, não teve pulso para disciplinar a i

niciativa privada, fixando seu nível de controle nos aspectos 

puramente formais, já que a legislação rígida o impedia de 

uma atuação realmente operante. 

A combinação entre os fatores político, econômico e 
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sócio-cultural, orient ou sempre a ação pÚblica no sentido de 

partilhar de sua par tici pação com a iniciativa pri vada'. Se, 

desde a independênci a b rasileira, o Estado havia ·demonstrado 

preocupação política, c om a sua responsabilidade na difusão 

do ensino, a grande re a lidade é que, economicamente, as cotas 

da renda nacional destinadas ã educação sempre impuseram 

sérios obstáculos ã atuação pÚblica. Por outro lado, cultu -

ralmente, sempre deramos maior importância ã transplantação 

de modelos estrangeiros do que a um empreendimento escolar, 

sob a responsabilidade e atividade cómuni tária. 

Silva, discutindo a expansão da educação secundária a

borda um sério problema que comprometia o movimento de alarga 

mento da rede escolar: a eliminação e o retardamento do aluno 

no sistema regular de ensino. Observa ele a profunda contra

dição em que o sistema escolar se via envolvido: ao mesmo 

tempo que uma crescente massa de estudantes conseguia ingres

sar nos cursos secundários ginasiais, a grande maioria deles 

se evadia antes da conclusão do curso ou repetia os períodos 

letivos. 

Analisando as conseq~ências pedagógicas da expansão do 

ensino secundário, o autor mostra que os índices de retarda 

mento e evasão, nesse grau de ensino, são bastante elevados 

nas gerações de brasileiros que se sucedem de três em três 

anos, a parti r de 1942. 

A média das porcentagens de eliminação e retardamento, 

série a série, do 29 ciclo, no ensino secundário, em cada ' 

geração, é sempre maior que as médias do 19 ciclo. A elimina 

ção e retardamento total em cada geração, a pesar do aumento 

de matrículas a cada ano, se mantém constante, com ligeiras 

oscilações: 80,1% (geração 1942-1948), 81,2% (geraçã~ 1945 

1951), 84,6% (geração 1948-1954), 87,0% (geração 1951-1957) 

86,4% (geração 1954-1960) I 85,8% (geração 1957-1963). 

Estes dados comprovam a dre nagem da população escolar 
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ocorrida durante o prolon9amento de todo o curso secundário, 

entre os anos 40 e 60. Somente uma porcentagem de 20%, ou 

rrenos, conseguia completar os cursos, sem retardamento, e 

sair dos colégios, realizando exames vestibulares com sucesso. 

o mais importante, na apreciação desses fenomenos, é a 

conclusão a que chega o autor. Para ele, as crescentes ta -

xas de ingresso, acompanhadas ao mesmo tempo de altos índices . 

de evasão e reprovação no ensino secundário, apresentavam- se 

corno sintomas de um profundo desajuste entre os . princípios 

de escola para elite, que se enquadravam nos objetivos teóri-

cos a que se propunha o ensino secundário e a incorporação, 

em seus quadros, das camadas populares que, a grosso modo,se 

conseguiam ingressar na escola, acabavam , saindo prematuramen

te, excluídas por motivos de ordem econômica. 

Silva afirma que a função seletiva do ensino secundá 

rio, construída através de toda a tradição dos séculos ante 

riores, estava deteriorada. Graças aos precários exames de 

admissão, o .processo de ingresso tornara-se completamente ale 

atório e o ensino secundário passava a desempenhar, pratica -

mente, a função de manter os alunos na escola até o momento 

em que se vissem forçados a abandonar o curso e ingressar em 
ocupações ativas ,para os quais não saiam preparados. Essa 

transformação do ginásio secundário e a inviabilidade da for

mação profissional em nível do primeiro ciclo, no sistema re

gular de ensino, contribuiam para o reajustamento do ensino 

secundário no sentido de conciliar, em seu currículo, educa -

çao geral e vocacional. 

Além do enfoque acima comentado, outros estudos, já 

clássicos, foram concebidos sobre a perspectiva das potencia

lidades da industrialização e seu impacto sobre o subdesenvol 

vimento. Neles, a expansão do ensino secundário é considera

da modificação do sistema escolar em decorrência dos impulsos 

modernizadores e progressistas da industrialização. 
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Perceber a expansão sob esse ângulo é privilegiar, no 

campo da observação, oS pólos dinâmicos e, neles, enxergar 

parcialmente os problemas de educação escolarizada de seus 

setores afluentes. Se deslocarmos nosso ponto de vlsta, das 

potencialidades da industrialização, para seus efeitos exclu

dentes em decorrência dos freios que o subdesenvolvimento lhe 

impunha, podemos ter uma outra percepção do fenômeno da eXPél!! 

são do ensino secundário. 

Os estudos tradicionais deslocam para o segundo plano a 

realidade da escassez do ensino secundário. 

Se realmente houve o aumento da população em idade es-

. colar no ensino secundário e se este cresceu muito em compa

raçao com os demais ramos e níveis de ensino, urna grande 

parte dos adolescentes ainda permanecia fora da escola secun

dária, tanto na zona rural quanto nas zonas urbanas. Este 

problema no campo assumia proporções mais graves, visto que 

a população rural, em sua maioria, além de não ser proprietá 

ria das terras onde trabalhavam, tornavarn-se cada vez mais 

pobres, não tendo, inclusive, oportunidade de acesso ã escola. 

Nas zonas urbanas, grandes contingentes da sua população não 

suportavam as pressões da inflação e do ·congelamento salarial, 

constituindo os setores marginais que se ampliavam ao 

tempo que a industrialização se consolidava. 

mesmo 

Em 1957, de 100 alunos que frequentavam o nível primá

rio apenas 14 chegavam ao nível subseqüente 2 B e apenas 1% 

dos indivíduos provenientes das camadas populares, que corres 

pondiam a mais de 50% da população brasileira, nele ingressa
vam. 29 

2BJUNIOR, Almeida. Reparos ã lei número 4024 de 27. -12.61. RBEP 
R.J. 27(85): 112-131, jal1./mar. 1962, p. 126. 

29MOREIRA, J.Rober-to. Sociologia política da LDB. Revista Bra 
sileira de Estudos Políticos. (9): 177-212, jul. 1960, p.193. 
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Utilizando os dados que o próprio Silva fornece, as porcenta

gens de matrícula no ensino secundário total do país, por re

giões, revelam que, em 1960, as zonas Nordeste e Sul apresen

tavam taxas baixas (18,82% e 18,37%) e as Zonas Norte e Cen -

tro-Oeste taxas baixtssimas (2,05% e 2,76%) em comparação 

à região Sudeste (60%). 

Parece-nos que a explicação para os problemas acarreta 

dos pela expansão do ensino secundário nas zonas urbanas dos 

pólos dinâmicos, tal qual se apresenta nos estudos clássicos, 

fica prejudicada por partir do pressuposto de que industriali 

zação é sinônimo de progressô econômico-social, de maiores o

portunidades de emprego nos setores secundário e terciário,de 

. melhores rendas e, conseqüentemente, de maior liberação do 

trabalho para a população infanto-juvenil. 30 

A nosso ver, o fenômeno da expansão do ensino secundá

rio é fruto das contradições da política econômica desenvolvi 

rnentista nas zonas urbanas mais ricas, cuja industrialização, 

ao contrário do que afirmam aqueles que a estudaram corno fa -

tor impulsionador do aumento das matrículas, não proporciona-

va apenas benefícios, corno por exemplo, o constante aumento 

de empregos. Corno vimos anteriormente, .Soares:3 1 demonstrou 

que, em 1960, as oportunidades de emprego no setor secundário 

brasileiro eram 28% maiores que em 1950 sendo, entretanto a 

população urbana 54% maior, o que significava a impossibilida 

de de a indústria oferecer emprego a boa parte da · população 

urbana. De fato, o fortalecimento da indústria acarretou o 

aurnento das oportunidades de trabalho nas atividades terciá -

rias, como conseqüência indireta, não apenas da sua expansão 

mas, também, para absorver parte dos excedentes que ela não 

podi a adrni ti r. 

:3°SILVA, Geraldo, op. cit., p. 305. 

:31Cf. pg. 35 deste trabalho. 
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o atraso e a evasão dos alunos no curso secundário reve 

Iam a grave situação econômica de suas famílias. Daqueles que 

conseguiam nele ingressar, 80% eram forçados a nãn prosseguir 

seus estudos e a exercer qualquer tipo de trabalho, a fim de 

aumentar os ' insuficientes orçamentos domésticos. 

De qualquer modo, os altos índices de evasão e retarda

mento revelavam também, indiretamente, que a procura dos cur -

sos secundários havia crescido. De fato, amplas parcelas das 

camadas médias e pequena parcela das , camadas operárias eram 

levadas a crer, através da ideologia desenvolvimentista prega

da pelos líderes populistas, que a privação econômica seria 

cota de sacrifício temporária e necessária para a 

de uma nova sociedade e que a educação escolarizada 

tre outras aI te rn ati vas, o caminho mais seguro para 

social. 

construção 

seria, en-
-a ascensao 

A escola que, tradicionalmente, representava a oportuni 

dade de aquisição de uma melhor posição social era a secundá.- ' 

ria, procurada, não como uma escolha irrealista pelas camadas 

médias e populares, mas como uma alternativa lógica, diante de 

suas expectativas de ascensão social,na estimativa que faziam 

das vantagens relativas aos diferentes tipos de educação. Não 

havia, entretanto, escolas secundárias para todos os que as 

procuravam. O ensino secundário foi f~rçado a expandir-se,com 

o objetivo de conter aS tensões sociais que poderiam ser gera

das por sua oferta irrisória, ao lado dos problemas ocasiona 

dos pela falta de energia, pelo alto custo dos transportes e 

dos gêneros alimentícios. Tal crescimento, porém, era inade 

quado às exigências da industrialização. 

o processo de industrialização dependente, como o nosso, 

passava 'a exigir, graças à tecnologia moderna aqui in'troduzida 

nos ramos dinâmicos da indústria (metalurgia, transportes, quí 

mica e mecânica), operários com um nível razoável de instrução 

elementar e comportamento adequado para o exercício disciplin~ 

do das atividades industriais. Tornava-se necess ário re formu-
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lar o ensino médio que se mantinha como obstáculo ã introdução 

das técnicas capitalistas de produção, cada vez mais dependen

tes de recursos humanos para elas habilitado. 

Se o processo de industrialização brasileira exigia um 

ensino secundário renovado, como continuação do ensino elemen

tar e preparação para o trabalho, por sua vez, a classe média, 

de um modo geral, exigia o ensino secundário tradicional e 

mais barato. 

As escolas particulares, perdendo progressivamente a 

clientela, que não mais podia freqüentar escolas pagas, força

vam o Estado no sentido da adoção de medidas que mantivessem 

seus privilégios, ameaçados pela c9ncorrência das Escolas Téc

nicas Federais e Estaduais, .das escolas do SENAI e do SENAC. 32 

No que se refere às entidades privadas e aos setores conserva-
-dores que defendiam seus interesses, o controle da expansao 

do ensino secundário era vi tal na manutenção do seu poder so -

bre o sistema escolar. 

Os setores progressistas da sociedade, no entanto, per

cebiam que a·pol!ticaeducacional gerada pela burocracia do 

MEC, em resposta ao apelo das instituições privadas, era inc~m 

patível com as novas eXigências do crescimento econômtco brasi 

leiro, em termos de uma população escolarizada e, principalme~ 

te, de uma escolarização orientada no sentido de formar mão-de 

-obra destinada a diversos setores de atividades. Para eles, 

a expansão do ensino secundário era inadequada e insuficiente. 

Lutavam pela ampliação das oportunidades educativas e pela 

orientação do ensino secundário para o trabalho. Foram elernen 

tos vinculados a esses setores que realizaram o esforço para 

explicar o fenorneno da expansão. :g o caso de Jayme Abreu, Anr 
sio Teixeira, Geraldo Bastos Silva, entre outros. Foram ainda 

os representantes dos setores nrogressistas que criaram 

32Cf. HORElRA, J.Roberto, op. cit. (Sociologia) • 
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os Centros de Educação Cornrlementar,idealizaram a Reforma do 

Ensino Industrial e apresentaram diversas propostas de reorga

nização do ensino secundário, como teremos oportunidade de 

ver adiante. 

A expansão do ensino secundário havia agravado a sua 

ineficiência em relação ã exigências econômicas e, ao invés de 

conter as tensões sociais, estimulava-as, uma vez que se tor ~ 

nou incapaz de cumprir a eXigência postulada pelas camadas 

rrédias de ser um instrumento para a obtenção de um emprego 

prestigiado e, conseqüentemente, de uma boa remuneração profis 

sional. 

Os autores que estudaram a expansão do ensino secundá -

rio visualizaram claramente ·os problemas que esta acarretava 

dentro do sistema escolar. O mesmo não ocorreu, porém, quando 

trataram desses mesmos problemas, sob o ângUlo dos fenômenos 

extra-escolares que, de uma forma ou de outra, teriam ocasiona 

do tal expansão. A crítica tradicional encontra-se limitada 

pelo simples fato de que aqueles que a formularam identifica.

vam, na industrialização, apenas SUa faceta de progresso econô 

mico-social • . 

A expansão do ensino secundário foi expressa0 dos limi

tes e das contradições do modelo desenvolvimentista brasileiro. 

Isto se deu, particularmente, no que diz respeito ã luta entre 

os setores conservadores, que procuravam controlá-la de acordo 

com seus interesses, e os setores progressistas que, através 

de alguns de seus representantes, analisavam suas deficiências, 

utilizando-a como justificativa para mudar os rumos do ensino 

secundário. Desta forma, a ala progressista da burocracia edu 

cacional lutava para assegurar sua influência no estabelecimen 

to de uma política da reorganização do ensino médio e da esco

la secundária, de acordo com os interesses da burguesia indus

trial, na consolidação do capitalismo no país. 



2.3 A LUTA ENTRE OS SETORES PROGRESSISTAS E 

CONSERVADORES NA DIRETORIA DO 

ENSINO SECUND~RIO 
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A partir da segunda metade da década de 40, administra

dores liberais e administradores vinculados ao ensino indus 

trial apresentavam propostas não só de renovação, do ensino se 

cundário mas, principalmente, de mudanças na burocracia que o 

comandava. Tal fato implicava na luta pelo prestígio e poder 

de decisão dentro do MEC e nos setores a ele relacionados • 

. Mais ainda, implicava na medida de forças entre grupos que de

fendiam o interesse da escola· pri vada e grupos que defendiam o 

interesse da escola p'Ública. 

A política educacional, gerada pelos órgãos burocráti -

cos do ~lliC, só pôde orientar-se no sentido de criar um ensino 

secundário que atendesse às exigências do crescimento econômi

co através do crescente prestígio e conseqftente influência da 

DEI sobre a DES. 

Gradati vamente, a idéia de reforrnulação do ensino secun 

dário tornou conta da DES. Entretanto, somente em meados dos 

anos 60 e inícios dos anos 70, quando a interferência do Minis 

tério do Pl?TIejamento na política educacional se tornou marc~ 

te, e o prestígio da DEI já estava consolidado, foi possível 

introduzir oficinas em ginásios que passaram a se denominar 

poli valentes. . Estudaremos este fato oportunamente. 

No momento, apresentaremos os passos iniciais para a 

re formulação da política do ensino secundário e o gradati vo 

prestígio de elementos da DEI que passaram a exerce~ influên -

cia na DES. 

O Decreto-Lei n9 8535 de 2 de janeiro de 1946 transfor-
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mou as antigas divisões do Ensino Secundário, Industrial, Co -

mercial e Superior do Ministério da Educação em Diretorias. 

~ Diretoria do Ensino Secundário caberia~ a partir de 

sua criação, orientar e fiscalizar a aplicação das leis do 

ensino secundário, a promoção do aperfeiçoamento das condições 

materiais e do ensino, como também a inspeção de estabelecimen 

tos vinculados a sua jurisdição. 

o aumento indiscriminado do número de estabelecimentos 

de ensino secundário acarretou um volume de serviços de tal 

monta, que tomou evidentes as dificuldades da DES na presta -

ção de seus serviços enquanto órgão de direção e execução, su-

. bordinado diretamente. ao Ministério da Educação e, levaram- na 

a limitá-los mais e mais, no sentido da inspeção corno simples 

verificação do cumpri'mento das eXigências formais pelas esco -

las, desejosas de obter autorização para funcionamento e poste 

rior reconhecimento ou equiparação de seus cursos pós-elemen -

tares. 

Tal fato agravava, ainda mais, a ineficiência da atua -

ção da DES com relação à melhoria do ensino secundário. A 

qualidade do ensino secundário. A qualidade do ensino secundá 

rio, aliás, na década de 50, constituiu-se 110 ceme de inúme -

ras discussões, levantamentos e inquéritos que criticavam o 

funcionamento da escola secundária pelo desajuste de suas prá

ticas em relação aos interesses e necessidades de uma cliente

la urbana que crescia anualmente. 3 3 

Diante. de tais circunstâncias, a necessidade de uma 

açao mais efetiva do poder pÚblico era premente. Passava-se, 

no âmbito da DES, a discutir a possibilidade do exercício de 

33Criava-se em 1953, como órgão do INEP, a Campanha de Inquéri 
tos e Levan tamen to do Ensino r·1édio e E lemen tar (CILEI\lE ). So
bre os resultados °dos projetos de estudo da CILEHE sobre o En
sino Médio ver trabalho apresentado por Jayme Abreu ao Seminá
rio Inter-l\mericano de Educação Secundária. SélI1tiago, Chile , 
jan. 1955. IN: RBEP,R.J.,23(58): 105-178, abr./jun. 1955~ 
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um serviço de inspeção que não fosse meramente formal, mas ti

vesse o caráter essencial de supervisão e orientação pedagógi-

ca. 

Estando o Ensino Secundário em todo o terri tó'rio nacio

nal, no período da redemocratização, sob a vigência excessiva

mente centralizadora e uniformizadora da Lei Orgânica, alguns 

burocratas da DES procuraram solapar a rigidez administrativa 

legada pela Reforma Capanema através de portarias .e outros 

instrumentos administrativos que servissem como um novo ponto 

de apoio para a transformaçã~ do ginásio secundário. 

Assim, através de manobras hábeis, e mais ao sabor da 

. necessidade de resolução de problemas imediatos, a DES introdu 

ziu modificações gradativas nO sentido de descentralizar sua 

atuação, tomando como ponto de partida as pequenas brechas que 

a própria Lei Orgânica havia deixado a descoberto. 

Exemplo significativo da afirmação acima,foi a institui 

çao da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundá 

rio (CADES), através do decreto 34.638 de 17/11/1953 e a cria

ção das Inspetorias Seccionais, através de uma série de dispo

sitivos administrativos como a Reforma do Regimento da DES, a 

portaria de Reforma das Bases de Inspeção, as portarias desce~ 

tralizadorasde Serviço, a Criação de Funções Gratificadas pa

ra os Inspetores Seccionais, Assistentes e Itinerantes que con 

tribuiram para consolidá-las como órgãos autônomos, ampliando 

sua atuação progressivamente e dando-lhes uma estruturação de

finida. 

A CADES surgiu com o objetivo duplo de tornar a educa -

çao secundária mais eficaz,em termos de corresponder às possi

bilidades dos estudantes e do meio, como também de ampliar o 

seu acesso a maior núrrero possível de jovens. Para isso · prop~ 

nha-se a habili tar professores do ensino secundário em expan -

são, fornecer instalações adequadas para atender a esse cresci 

IT~nto e, em última instância, forçar uma aID9liação pelo Poder 
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PÚblico dos recursos financeiros para tal empreendimento. 

A habilitação de professores do ensino secUndário, a 

princípio em caráter supletivo, estruturou-se em sistema, faci 

litando o aparecimento posterior dos chamados cursos de aper -

feiçoamento. Como decorrência do serviço de treinamento dos 

professores e, apoiando-se nos termos do artigo 94 da Lei Or -

gânica, que previa um serviço de inspeção concebida corno orien 

tação pedagógica, forjou-se a criação das Inspetorias Seccio -

nais que se espalharam por todo o país e descentralizaram gra

dativamente os serviços da DES a ponto de, no início dos anos 

60, o serviço de pessoal e de orçamento serem a elas confiados~ 

numa frontal oposição à centralização da Reforma Capanema. 

No entanto, e i~to é fundamental, essa verdadeira afro!!." 

ta ao conservadorismo político da Lei orgânica só foi possível 

através da canalização de recursos financeiros e humanos para 

a iniciativa particular, que mantinha o monopólio do ensino se, 

cundário no país e, vendo-se beneficiada, apoiava as 

da DES. 

medid'as 

A exposição de motivos, que acompanhou o projeto relati 

vo à instituição da CADES, deixa claro o compromisso de sua 

criação com a satisfação de interesses das instituições priva

das e introduz, formalmente, a idéia de uma mudança curricular 

na escola secundária no sentido da preparaçao para o trabalho. 

"Em faae desta situação (exaesso de matrtau
tas no aurso seaundário~ fatta de instata 
ções adequadas e professores habi titados) ~ e 
tab orou e s te Minis té rio vas to p tano des tina= 
do a auxitiar a assistir a esaotas seaundá -
rias~sobretudo às partiautares~ no sentido 
de promover a melhoria do ensino que minis -
tram~ dando-the sentido soaial~ aom aprepa
ração do jovem também para a vida e para o 
trabatho e não somente para ingresso em aur
so superior. 3 It 

3ItBALBINO, Antonio. Exnosir.ão de motivos do nrojeto de decreto 
relativo à Instituicão da C}\n:::s. l-lliC.DES.CAlJES. Documentário 1, 
jan. 19 54, p. 33. 
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-Para consecuçao de seus objetivos, a Campanha projetada 

firmaria convênios com entidades públicas e privadas, sendo o 

cus teio de suas atividades garantido através de um fundo espe

cial a ser criado. 

o ponto alto, entretanto, no compromisso assumido pela 

burocracia do ~lliC com as entidades privadas, foi o Fundo Nacio 

, na1 de Ensino Médio. 

Em agosto de 1953, o projeto de lei n9 3112. do Deputado 

Leite Neto, que estabelecia normas de cooperação entre a União 

e as entidades particulares para a manutenção de ginásios e 

colégios no interior do país, foi alterado e finalmente sancio 

nado por Café Filho, a 25-11-1954, · com a designação de Fundo 

Nacional de Ensino Mêdio~ Era a Lei 2342, que proporcionava o 

incentivo do poder público ã iniciativa particular. 

Uma das alterações mais significativas, durante a dis -
-cussao do projeto no Senado, ia contra o objetivo, proposto c~ 

mo meta pela CADES, de promoção do acesso ã escola secundári~. 

A redação definitiva do FNEM enfatizava: 

fIa e:::tensão das finaLidades da lei nas par -
tes referentes à ampLiação e melhoria da re
de e à suplementação do salário do professor, 
com a cpnsequente diminuição da quota desti
nada a bolsas de estudo a alunos pobres e 
bem dotados". 3 5 

o FNEM veio consolidar o sistema de inspeção inaugurado 

com as Inspetorias Seccionais, dando força à descentralização 

que se fazia ã margem da Lei Orgânica, e vice-versa. O siste

ma de inspeção veio reforçar a existência do fundo especial. 

3SFUNDO NACIONAL DE ENSINO H~DIO. HEC.DES.CADES. Documentário 
5; jun. 1955, p. 7. 



"0 sistema de inspeção que nunca tivera for
ça real sobre os estabelecimentos, funcionan 
do ao lado do sistema de financiamento insti 
tu{do pe l,o FNEM, começou a ter real atuação; 
po~que, pela primeira vez, os órgãos de ins
peção , tinham algo a dar quando percebiam a
perfeiçoamento. O controle passou a ser in
di re to mas e feti vo. 36 
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Ao assumir a direção do ensino secundário, em 1953, Ar

mando Hildebrand salientava a necessidade de o MEC liderar um 

movimento de atualização e enriquecimento dos objetivos e ' do 

conteúdo da escola secundária, tendo em vista a popularização 

do ensino secundário e sua descentralização corno necessidades 

decorrentes do "assustador" crescimento da rede escolar. 

o plano de trabalho então apresentado pela DES, enfati

zava a necessidade de. urna concentração de esforços no sentido 

de se adotarem medidas legais que reduzissem as disciplinas cUE 

riculares dos cursos secundários e, neles, se incluíssem ativi 

dades práticas,ligadas às artes industriais, à agricultura, ao 

comércio e à economia dorréstica. 

" ••• , há, em nossa escola secundária,urgente 
necessidade de levar os jovens, sobretudo a
dolescentes de l2 a l5 an,os a fazerem coisas. 
Os trabalhos manuais, como hoje são feitos, 
encontram pequena ou nenhuma receptividade 
por parte dos alunos, dos pais e das autori
dades es co lares em vi rtude da ingenui dade dos 
exerc{cios feitos e dos diferentes processos 
de ensino empregados nestas atividades o são 
comuns cadernos de trabalhos manuais com as 
receitas dos ' trabalhos recebidos pelo aluno 
através do ' ditado. Impõe-se a criação de 
verdadeiras oficinas escolares nos estabele
cimentos de ensino secundário o Oficinas com 
máquinas, ferramentas e material para confec 
ção de trabalhos reais e de utilidade, traba 
lhos em metal, eletricidade, madeira, artes 
gráficas, atividades agr{colas e de criação 
nas pequenas comunidades do interio~. Para 

36LI~~, Lauro de Oliveira. Uma nova forma de atuacão regional 
do Ninistério de Educação. Escola Secundária (13): 5 - 11 , 
jun. 1960, p. 10 
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as meninas arte cu linária~ decoração do in te 
rior, economia doméstica, mas tudo de formã 
real e viva, aprendendo a fazer fazendo, em 
situações. de realidade e~ consequentemente , 
de forma significativa e de interesse para 
o a l,uno ~ •• ". 3 . 

Essa proposta de renovaçao curricular da escola secundá 

ria não poderia ser lançada de chofre sobre o tradicional ensi 

no secundário, centro polarizador de prestígio que, como tal, 

do não poderia aceitar atividades até então caracterí.sticas 

tipo de ensino vinculado às Diretorias do Ensino Industrial 

Agrícola. 

e 

o primeiro passo, no sentido de quebrar a rigidez curri 

cular da escola secundária, dotando-a com a flexibilidade ne -

cessária à introduçãq de disciplinas práticas e vocacionais, 

foi a criação das classes experimentais, que surgiram apenas 

em 1959, após dois anos de propostas e contrapropostas jurídi

co-pedagógicas, já na gestão de Gildãsio Amado. 3 8 

A criação das classes experimentais foi marcada por uma 

atitude de extrema cautela no sentido de não se incrementar in 

disposições com a linha centralizadora que impregnava, ainda,o 

Minis tério de Educação. Nesse. sentido, . criou-se uma série de 

exigências para o seu funcionamento, tais como condições favo

ráveis para o seu estabelecimento (neste caso, as prioridades 

se definiam para os colégios de aplicação das Faculdades de 

Filosofia e o Colégio Pedro 11), organização inicial para o 

primeiro ciclo (ficando a ampliação da experiência dependente 

dos resultados obtidos), autorização da DES ouvido o Conselho 

Nacional de Educação e regulamentação por ato ministerial. 

37HILDEBRru~D, Armando. Discurso de posse (26/08/1953). MEC. 
DES. CADES. Documentário 1, 1954, p. 21. 

38 A solicitação para o funcionamento das classes experimentais 
surgiu na primeira Jornada de Diretores de Estabelecimentos de 
Ensino Secundário em são Paulo no ano de 1957 sob os auspícios 
da Inspetoria Seccional local. 
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Baseadas no modelo francês das classes nouve:Ues, apr -

sentavam, as classes experimentais, como objetivo, o ensaio 

de novos currículos, métodos e processos de ensino. Foram ins 

talados em são Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais, Ceará, Espírito Santo, Pernarrbuco e Guanabara, entre 

os anos de 1959 e 1962. 

o balanço das classes experimentais brasi leiras, reali

zado por Nádiã Cunha" e Jayme Abreu, levantou algumas objeções 

a tal iniciativa. 39 

Criticava-se, basicamente, a denominação dessas classes 

que, segundo os autores citados, constituíram-se mais em unida 

des de demonstração do que propriamente experimentaçã01 a ex -

tensão da experiência, pouco significativa estatísticamente em " 

relação ao uni verso das" escolas secundárias brasileiras 1 a pr~ "" 

dominância maciça das escolas particulares e ,conseqüentemente, 

omissão do Poder Público na organização dos novos tipos de es

colas secundárias 1 a ênfase sobre o problema metodológico e "a" 

ausência da introdução de ensino técnico, marcando a inadequa

ção dos novos programas às necessidades decorrentes do desen -

vol vimento. 

As classes experimentais destinavam-se ã clientela dos 

colégiOS privados e, portanto, predominantemente, a crianças 

da alta burguesia e camadas médias. Segundo o mesmo estudo , 

participaram da experiência, "excepcionalmente, alguns componen 

tes do operariado mais altamente qualificado, sobretudo de 

ascendência estrangeira. 

Desse modo, as classes e~)erimentais incentivaram a que 

bra da rigidez curricular da Lei Orgânica apenas no sentido 

de atender às necessidades, para alguns, de restauração da 

qualidade do ensino secundário, que não mais se enquadrava 

39Cf. CUNHA,Nádia e ABREU, Jayme. Classes Secundár ias experi -
mentais - b a lan ç o de uma experiência. RBEP, R.J.,40 (9l): 
90-151, jul./set. 1963. --



.72 

nos princípios de escola para elite, devido a sua expansão in

dis crirninada. 

A renovação do g-inásio secundário, no sentido de torná

lo adequado às exigências de consolidação do capitalismo ind~ 

trial, durante todo o período de discussão da Lei de Diretri -

zes e Bases seria alvo de grandes controvérsias. 

Vej amos como a influência da DEI sobre a DES, errbora nem 

sempre explíCita, começou a remover os entraves que 

a renovação do ensino secundário. 

impedioam 

A sugestão para à criação de oficinas escolares nos es

tabelecimentos de ensino secundáriq apareceu, pela primeira vez, 

no plano de trabalho da DES,o em 1953. Armando Hildebrand, ti

tular da DES, exercia então o papel de porta-voz da mentalida

de do ensino industrial, no qual militou desde a década de 40. 

A idéia de uma nova organização do ensino secundário já 

havia sido apresentada em 1947 quando, atendendo à solicitaç&o 

do Departamento Nacional de Educação, ao lado de Francisco Mon 

tojos e Toledo Piza, Hildebrand propos, entre outras sugestões, 

uma nova organização do primeiro ciclo do ensino médio, enfati 

zando a formação para o trabalho no processo educativoo como 

instrumento de valorização social do homem. 

Enquanto, na DES, Gildãsio Amado sucedia a Armando Hil

debrand e nela lançava as classes experimentais, Hildebrand ~ 

sumia a direção da DEI e, junto com seus assessores, elaborava 

um plano de alteração do ensino médio industrial de primeiro 

ciclo, através da Reforma do Ensino Industrial (Lei 3552/$9)que, 

não só o desfiguraria como ensino propria~ente industrial mas, 

também, o lançaria como modelo possível na renovação do giná -

sio. 

A reforma do Ensino Industrial surgiu como fruto dos 

trabalhos da comissão designada pelo MEC, em 1955, encarregada 
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de propor um projeto de re,organização desse tipo de ensino no 

país. It o 

.. 
A Lei e o décreto que a "regulamentava dirigiam-se as 

Escolas Técnicas Federais. Permitiam às escolas municipais, 

estaduais e particulares permanecerem sob a regência da Lei 

Orgânica errbora de las exigissem "adaptação" ao novo regulame!! 

to como pré-requiSito do registro de diploma no MEC. lt1 

O primeiro ciclo do ensino médio seria ministrado em 

cursos ordinários e extraordinários. Os primeiros compreende

riam o ensino de aprendizagem industrial, que procuraria aten

der ã demanda industrial imediata, e o ensino industrial bási

co, cujo objetivo seria o de condu~ir o aluno a cursos de se -

gundo ciclo e, ocasionalmente, a cursos superiores de feição 

nitidamente técnica. Quanto aos cursos extraordinários, esta

vam previstos como cursos de qualificação, aperfeiçoamento, es 

pecialização ou divulgação. 

A nova proposta caracterizava-se justamente pela perda 

do caráter profissional , do curso industrial básico, que se 

definiria como curso geral com orientação técnica, ou seja, as 

práticas de oficina teriam a existência garantida, sem entre ,

tanto, a preponderância anterior e figurando apenas como apoio 

ã cultura geral. 

Esse modelo, criado pelos educadores liberais e adminis 

tradores ligados ao ensino industrial, aproximava o gináSiO 

industrial do ginásio secundário, constituindo-se aquele ' em 

possível ponto de partida para a remodelação deste último. 

~OUma análise sobre a transformação das escolas industriais, 
da qual nos beneficiamos na elaboração deste trabalho, pode 
ser encontrada em CUNHA, L.A. O Senai e o ensino técnico e 
profissional no Brasil. Rio de Janeiro, Fundaçao Getúlio Var -
qas, 1976. Ver especialmente o cap. 3 - O Senãi e o Ensino Re
gular, pp. 60-65. 

ItlCf. CUNHA, L.A. ,0P. cit. 
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Merece aqui atenção especial a direção do processo~ A 

mudança do ginásio secundário era dificultada por inúmeras re

sistências, resistências essas, ausentes no ginásio industrial. 

Dessa forma, o C?arninho mais adequado para a reforrnulação do 

primeiro seria a configuração do segundo corno elo de ligação 

entre o ginásio secundário e o novo ginásio idealizado pelos 

setores progressistas da burocracia educacional. 

Corno advertia Silva: 

"Em reLação ao primeiro cicLo, ( ••• )" aquiZo 
em que devemos pensar, ao imaginar aLternati 
va para a educação acadêmica, não devem ser 
formas de preparação estritamente profissio
naZ. 
A aLternativa ao ensino acadêmico que se faz 
necessária é .uma educação geral não exclusiva 
de certa iniciação profissional" feita com 
caráter expLoratório, na qual se obedeça a 
um sentido utilitário" mas se evitem as incer 
tezas inerentes a uma opção profissional aos
onze anos. t este o sentido preconizado pa
ra o curs o de prime iro ciclo pe la re forma 
do ensino industrial, ••• "."2 

Diria mais: 

"A Lei 3552 e o Decreto n9 47.038· (regulamen 
tação de Lei)" ambos de L959(.00) deslocam 
o problema da educação secundária do âmbito 
restrito do ensino secundário, enquanto rea
Lidade institucionaL espec{fica, para o cam
po mais compreensivo da adequação do ensi
no médio às condições dos alunos e às exigên 
cias sociais do presente" ... 3 -

De fato, os obstáculos a urna nova compreensão do ensino 

médio, tal qual a delimitou anteriormente Silva, encontravarn

se reforçados pelas propostas que partiam dos setores conserva 

"2SILVA, Geraldo Bastos. A nova lei federal de ensino indus 
trial e a educação secundária. RDE P, R.J., 39 (89): 210-215 , 
jan./mar. 1963, pp. 214-215 • 

.. 3 I de m , p. 2 11. 
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dores da DES com o intuito de "transformar" o ginásio secundá

rio. 

Um exemplo que pode ser citado é o Substitutivo que, no 

Senado, em 1957, serviu de base ao projeto Mourão Vieira, suge 

rido pelo deputado Gustavo Capanema e proposto pelo MEC com 

o objetivo manifesto de atualizar e completar a Lei Orgânica.~~ 

A exposição de mo ti vos do Substi tuti vo do 11inistério de, 

Educação, referindo-se ao rápido crescimento do ensino secundá 

rio e a sua inadequação para a maioria dos adolescentes que 

procuravam ingressar nos ginásios, admitia como uma das finali 

dades básicas dessas escolas a preparação para" a imediata ini 

ciação na vida prática". Sugeria um tronco comum para o curso 

ginasial de dois anos, um ensino diversificado nas 3a. e 4a. sé " 
, .... 

ries, bifurcado em estudos acadêmicos e disciplinas complemen-

tares de iniciação técnica, e a equivalência dos vários ramos 

de ensino. 

Na redação final do Substitutivo, porém, a inovação su

gerida em termos de um "ensino para a ação, para o trabalho" a 

parecia devidamente esvaziada em seu novo significado. 

A eXigência do estabelecimento das disciplinas comple -

mentares na escola secundária ficava reduzida ao mínimo de uma, 

nas duas últimas séries do primeiro ciclo, estando sua escolha 

e adoção ã cargo dos estabelecimentos de ensino (art. lO§ 19). ' 

~~A insatisfação contra o regime vigente do ensino secundário 
havia provocado, em 1954, um projeto de reformulação da Lei 
Orgânica proposto pelo Deputado Nestor Jost que tentava intro
duzir certa flexibilidade e aliviar o currículo das escolas se 
cundárias. As controvérsias que o assun.to levantava, porém , 
não permitiram a aprovação da emenda Jost. Um projeto oposto, 
o de Raimundo Padilha, procurava fazer-lhe frente, até que , 
em 1957, o próprio Deputado Gustavo Capanema colaborou na reda 
ção do que seria a nova versão da Lei Orgânica que, entretanto, 
não chegou a ser aprovada, pois se reiniciava, na Câmara, a 
tramitação do projeto da LDB. Cf. SILVA, Geraldo Bastos, ~ 
ci t. (Educação) -, pp. 378- 379. 
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A única referência a atividades que pudessem, criar "co!!. 

dições favoráveis à formação do espíri to econômico" aparecia 

sob a denominação de atividades extra-classe, às q-uais se a

tribuia um caráter cultural e recreativo (art. 20). 

As práticas educati vas do ensino secundário ficavam re

duzidas à educação física, educação musical e educação domésti 

ca com seus programas, limites nos ciclos e cursos definidos 

pelo MEC (arti-gos 13' e 14). 

Em termos gerais, o sentido essencial do curso secundá

rio que a Lei Orgânica havia estabelecido, permanecia ina1tera , 

do. O Substitutivo de 1957, parecendo endossar as idéias de 

unificação dos cursos médios e de transformação curricular do 

gináSio secundário num senti'do mais prátic-o, tentava, porém, 

resguardá-lo de qualquer medida que lhe pudesse alterar a es -

trutura e organi zação. 

Dessa maneira, a transformação do curso médio industrial 

de 19 ciclo em curso industrial básico de caráter geral e ori

entação técnica teria significado um grande passo no sentido 

de quebra de possíveis resistências à trans formação do ginásio. 

Curiosamente, o curso industrial de primeiro ciclo assu 

mia uma dupla função: além da terrnina1.idade, que sempre o ha -

via caracterizado através da preparação do aluno para o exercí 

cio de atividade especializada no nível de ensino médiO, pass~ 

va também a ser propedêutico, característica essa, anteriormen 

te, específica do ginásio secundário. 

O paradigma em que o primeiro se convertia, apoiando-se 

na feição propedêutica, teria maiores chances de ser aceito. 

Se tal ocorresse, um novo ginásio, baseado no modelo do curso 

industrial de primeiro ciclo, ofereceria, paradoxalmente, a 

oportunidade de tornar viavel, para a grande maioria daqueles, 

que acorriam ao ginásio secundario, o preparo para o desempe 

nho de qualquer ocupação im2diata, o que significaria, obvia -
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mente, uma função de terminalidade bem marcante. 

Na visão de Cunha, a Reforma do Ensino Industrial aten

dia aos interesses não só de educadores liberais, mas também 

dos representantes do SENAI na comissão encarregada de elabo -

rá-la. Os primeiros reeditavam a sua antiga proposição de que 

escolas profissionais justapostas a escolas propedêuticas apr~ 

sentavam-se como mecanismos de discriminação social. Os seg~ 

dos garantiam-a hegemonia do SENAI na formação de operários qu~ 

lificados. 45 

-Como lembra Cunha, as razoes apontadas para a realiza -
-çao dessa reforma reproduzia aquelas da Reforma do Distrito Fe 

deral em 1932, através da qual A. Teixeira procurou, ao intro

duzir disciplinas de caráter geral no currículo dos cursos se

cundários profissionais' , elevar o seu prestígiO e integrá -los 

ao secundário tradicional. 46 

Juntos, educadores liberais e membros do SENAI buscavam 

uma saída para os impasses do ensino secundário no sentido 

almejado pela burguesia industrial. Através da DEI procuravam 

estender sua influência à DES e solapar o poder dos setores 

conservadores do l-1EC. Entretanto, tentando ainda quebrar as 

resistências à mudança, outros órgãos agiam como 

de pressão, ao lado da DEI. :r! o caso do lNEP. 

45Cf. CUNHA, L. Antonio, op. cit. 

instrumento 
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2. 4 O INEP E A EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 

A idéia de educação complementar, que o Instituto Naci~ 

nal de Estudos Pedagógicos (INEP), órgão vinculado ao MEC e 

instituído em substituição às antigas Diretoria do Ensino Nor

mal e Diretoria do Ensino Primário, defendia, com todas as suas 

forças nos anos 50 ,não era propriamente urna novidade nessa é

poca.'" 

Na década de 30, o Distrito Federal e o Estado de Santa 

Catarina viveram suas primeiras experiências de educação ~rimá 

ria complementar que, entretanto, desapareceriam quando seus 

idealizadores, respectivamente Anísio Teixeira e Luis Trindade, 

abandonaram os postos que ocupavam. 

Nos anos 50, em plena fase de discussão da Lei de Dire

trizes e Bases, - ganhou ênfase a proposta de ampliação do curso 
. ... . 

prl.marJ.o. 

Essa idéia, tão a~alentada pelo educador liberal Anísio 

Teixeira, encontrava ressonância dentro da DEI. Francisco Mon 

tojos, diretor do ensino industrial e -superintendente da CBAI, 

em 1956,defendia a extensão do curso primário, realçando a im-

"'A idéia de educação cornnlementar já se encontrava presente 
no Brasil pelos idos de 1931. Por essa ocasião, o MES divulga 
va a exposição geral de motivos sobre o projeto de lei relati= 
vo ã organização do ensino polonês, em 1927, pelo l1inistro dos 
Cultos e da Instrução Pública desse país, Dr. Gustavo Dobrucki 
que chamava atencão para a necessidade de serem criadas esco -
las de ensino comolernentar para os adolescentes que não freqüen 
tassem escolas secundárias. Tais escolas aprofu.Tldariam o ensi
no geral e dariam noções relativas ao trabalho profissional. -
Segundo Dobrucki essãs escolas seriam o foco oroi.>ulsor da futu 
ra escola secundária comum. Cf. DOBRUCKI, Gustavo. Exposiçãõ 
geral de motivos sobre o projeto de lei relativo à organização 
do ensino polonês em 1927. Boletim HES 1(1 e 2): 91-93, jarÍ./ 
jun. 1931, !1P~ 91-92. 
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portância da cooperação dos poderes pÚblicos e de o~tras enti

dades como o SESI e o SENAI na educação das crianças para o 

trabalho, evento que, segundo ele, trazia, em seu bojo, a ga -

rantia da inde pendência econômica do pars.~8 

o res paldo. legal, para a criação dos Centros de Educa-
-çao Comple.mentar, encontrava-se na Lei 59, de 11-8-1947, pela 

qual a União estava autorizada a entrar em acordo com os Esta 

dos para amplração e · melhoria do sistema escolar primário, se

cundário e normal. Baseado nesta lei é que o Ministro Clóvis 

Salgado, em junho de 56,apresentava o plano de complementação 

do curso primário com mais dois anos de escolarização com o . 

fim de atender as crianças da zona urbana que, não conseguindo 

ingressar nos cursos médios, permaneciam desocupadas até seu 

ingresso nas fábricas. 

Como não havia imposição legal no sentido da ampliação 

do ensino primário na linha de educação para o trabalho, força 

va-se essa medida através da proposta orçamentária do MEC. As 

sim, previa-se, 'para o ano de 1957, recursos para instalação 

de pequenas oficinas nas escolas primarias e, nesse mesmo ano, 

o INEP colocava em execução o Plano de Educação Complementar 

que se caracterizava pela promoção do acréscimo de dois anos 

ã escolaridade obrigatória de quatro anos, tentando sua grada

tiva incorporação ao curso secundário .e incluindo, em seu 

currículo, programa de iniciação ao trabalho em diversas ativi 

dades industriais (madeira, couro, metal, artes gráficas, etc.).~9 

It 8 !10NTOJOS, Francisco. A ampliação do curso primário. Boletim 
CBAI 10(7): 1632-1633, jul. 1956, p. 1632. 

1t9Informação detalhada sobre a implantação da Educalão Comple
mentar, inclusive especificação da dotação orçamentaria, pode 
ser encontrada em:· Açã o do I NEP e Centros de Pesquisas no Quin 
q ~ênio (1956-1960). RBEP, R.J. ,35 (81) :93-135, jan./mar. 1961-; 
especialmente·pp. 97-99. 
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-Com o objetivo de colocar em execuçao o Plano de Educa-

-çao Complementar, o INEP criou cursos de artes industriais,com 

o apoio da DEI, (cuja finalidade era a de formar professores 

no Rio de Janeiro, em Salvador e são Paulo)" constr,uiu algumas 

Escolas - Parque e Centrós de Educação Complementar ' (como por 

exemplo os de Belo Horizonte 'e Paraíba) e incentivou, ainda, 

a instalação da 5a. e 6a. séries na escola primária, através 

de auxílio financeiro, do qual se beneficiaram particularmente 

os estados do Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. 

A experiência de educação complementar tinha o intuito 

de aumentar a escolaridade primária, julgada insuficiente para 

atender as necessidades do acelerado processo de industrializa 

ção e urbanização por que passava o país, e solucionar, provi

soriamente, o problema causado pela deserção, em massa, dos 

alunos do curso ginas'ial. Procurava evi tar dois inconvenien -

tes: a frustração do evadido e 'o desperdÍcio dos recursos des

tinados ã manutenção dos ginásios. 

Os defensores da idéia da educação complementar viam, 

nela, a solução mais objetiva para a inadequabilidade de um 

ensino secundário em expansao e as dificuldades encontradas p~ 

ra a sua mudança. A educação primária voltada para o trabalho 

era apresentada corno a educação possível e necessária para as 

condições econômicas do país. 

"A expansão inadequada da escola secundária 
fere a escola primária pois iniciando seu 
curso aos II anos não permite ela que a esco 
la primária amplie o seu próprio curso, de 
caráter evidentemente mais prático e mais 
adequado à inteligência comum do "povo brasi
leiro, forçando os alunos a deixa-la, antes 
mesmo de terminada a quarta série" quando não 
tenham em vista continuar os estudos" ou a 
terminá-los somente para fazer exame de admis 
são ao curso secundário".'!io 

5 o SALGADO , Clóvis. ' Extensão da Escolaridade do Ensino Primário. 
RBEP, R.J., 26(63): 202-221, jul./set. 1956, pn. 214-215. ---- ' 
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Em síntese, procurava-se instituir um período de escola 

ridade viável dentro da capacidade de retenção, no sistema, do 

aluno de curso ginasial e cobrir, através do esforço educativo, 

o período de vida da criança e do adolescente, entre o término 

da escola primária e a idade legal do trabalho. 

A educação complementar constituiu-se em arquétipo, nas 

palavras de Trigueiro Hendes. 51 Arquétipo esse sem condições 

de generalizar-se. Falhava sob um duplo . aspecto: psicológico 

e legal. Psicológico porque o ensino primário não. alcançava o 

mesmo p~stígio que o ensino médio. Legal porque a Lei de Oi-

retrizes e Bases viria reforçar esse desprestígio, na medida 

em que estabeleceria, como obrigatórias,apenas quatro séries 

de escolaridade primária, apresent~do o .complementar faculta

ti vamente (Cap. lI, art • . 26) .. Além disso, a conclusão da edu

cação complementar não permitiria o ingresso na 3a. série gin~ 

sial, como era esperado, mas apenas na 2a., roodiante exame das 

disciplinas obrigatórias da la. série (art. 36). 

Ainda sobre este ponto, o Encontro Nacional de Educado:

res para o Desenvolvimento, meses antes da aprovação daLDB, 

através da seção de Recife, composta por eleroontos do SENAC 

e SENAI, apresentava a acei tabilidade dos cursos compleroonta ~ 

res facultativos apenas se ,na Lei, figurassem, como disposição 

transitória, recoroondando ainda, que, técnicas de iniciação 

profissional fossem realizadas, não apenas nos cursos comple -

mentares, mas também nàs primeiras séries do ciclo ginasial 

de todas as escolas de grau médio. 

Não se extinguia aí, porém, a apreciação dos educadores 

recifenses sobre os problemas do ensino eleroontar e médio · no 

Brasil. Criticavam, ainda, a demasiada ênfase que o processo 

de industrialização tomava na concepçao de educação para o de-

SlCf. MENDES, Durmeval Trigueiro. Educacão complementar (con -
cepção e realização - análise da experiência e perspectivas). 
Rio de Janeiro, Fundaçao Getülio Vargas, s.d. 
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necessidade 

A educação complementar não deveria ser prioridade das 

zonas urbanas, urna vez que o fenômeno das migrações desordena

das transformavam o processo de urbanização de certas áreas 

em grave prob~erna social. Em decorrência deste fato, o Gover

no deveria empreender meios que fixassem o homem ã terra, ate~. 

der aos problemas das populações migrantes, oferecer condiçõ~s 

de trabalho útil aos pais dos alunos, proporcionando, a crian

ças e adolescentes, possibilidades de iniciação profissional. 

Com relação a este último aspecto, os educadores recifen 

ses sugeriam a construção de escolas rurais e escolas granjas, 

que, funcionando como centros de comunidade, intensificassem a 

realização da educação comolementar. 

Esta idéia, discutida no Encontro Nacional de Educadores 

para o Desenvolvimento, de certa forma já apresentava uma base 

concreta através da experiência dos Centros Cooperativos de 

Treinamento Agrícola, criados pela Campanha Nacional de Educa

ção Rura153 , iniciativa do Departamento Nacional de Educação 

(DNE) que, nos anos 50, apresentava urna nova proposta de ensi~ 

no médio agrícola orientado para a formação de líderes locais. 

52Conclusão do Encontro Nacional de Educadores para o Desenvol 
vimento. Grupo de estudos "A", 3a. região, seçao Recife. RBEP, 
R.J., 35 (81) :136-l40,jan./mar. 1961, p. 138. 

5 3 A CNER desenvolveu suas atividades entre 1952 e 1963 quando 
foi extinta. Sobre origens e histórico da CNER ver Revista da 
CNER, ano 6 (8): 19 sem. de 1959. 
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2.5 OS CENTROS COOPERATIVOS DE TREINAMENTO AGR1COLA 

A criação dos Centros Cooperativos de Treinamento Agrí

cola (CCTAS) constituiu-se numa tentativa para quebrar a rigi

dez da Lei Orgânica. Esta incentivava um pseudo ensino agríc~ 

la, através do qual preparavam-se jovens que não se vinculavam 

ã vida campesina. 

"Não se deve pensal't" com referênaia ao ensi
no médio de agricultura em termos de sala de 
aula e práticas agr{colas dentro do regime 
de aulas práticas. O resultado de toda essa 
orientação conduz ao que podemos observar 
present~mente. Grande maioria dos alunos 
das escolas agr{colas ao egressar não se di
rige às lides do campo. Empregam-se os egres 
sos" nas mais diversas atividades em escrito 
rios" em casas comerciais e em bancos. 5 .. 

A crítica de José Arthur Rios, um dos líderes fundado -

res da Campanha Nacional de Educação Rural e dos CCTAS fazia -

se ainda mais incisiva quanto ã orientação uniforme que seto -

res conservadores do MEC.imprimiam ao ensino agrícola: 

"A criação de centros pegionais ou estaduais 
no Brasil estaria dentro do esplrito de fede 
ração" amiúde esquecido pelos burocratas de 
formação totalitária que se infiltraram na 
administração pública brasileira e orientam" 
entre outras coisas nossa polltica educacio
naZ~ •• ) 
Essa disseminação dos centros de treinamento" 
orientados e auxiliados pelo MEC ajudaria o 
Estado a tomar consciência de suas responsa
bilidad~s no terreno educacional e também da 
extensão e complexidade do probZema" tirando 
seus técnicos da clausura acadêmica em que 
vivem" partejando teorias e esquemas" eternos 

SltFILHO, Francisco' G. Lourenço. Centro Cóooerativo de Treina 
mento Agrícola para jovens rurais. Revista da CNER, ano 5(6) :129-13 
19 sem. de 1958, p. 129. 
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ausentes no drama educacional- brasil-eiro". 5 5 

Os CCT1s para rapazes, em regime de internato e semi-i!!. 

ternato surgiram com a preocupação de fixar o ruríc~la ao cam

pO.56 Foram eles criados em são Paulo (Taquara e Avaré), em 

Goiás (Dianópolis) e no Rio Grande do Sul (Dois Irmãos, Santa 

Cruz e Cerro Largo). Seu principal objetivo era a introdução 

de urna nova mentalidade com relação à exploração econômica dos 

recursos naturais • . 

Nesse sentido, o trabalho desses centros procurou for -

jar urna filosofia de ensino agrícola orientada para a forma -

çao de líderes rurais qualificados, com acentuado espírito as

sociativo, cuja futur~ atuação era prevista corno foco de impul 

são de um processo racionalizador do trabalho e da produção 

na zona rural. 

A estrutura e o funcionamento desses órgãos apoiavam-se 

na concepção de que a viabilidade do processo educativo somen-

te estaria garantida através de sua inserção nos 

de produção da localidade. 

mecanismos 

Desse modo, foram estabelecidas as diretrizes de um en

sino ativo, na qual a aprendizagem encontrava sua delimitação, 

nao por séries de estudo, mas por projetos realizados, proje -

tos esses, destinados a contribuir para a melhoria dos proces

sos agrícolas da região onde os centros de treinamento estives 

sem estabelecidos. O CCTA . funcionava como Cooperativa Educa-

55RIOS, José Arthur. Estruturação de um Centro Cooperativo de 
Treinamento Agrícola. Revista da CNER, anos 6/7 (9): 29 sem. 
de 1959 e ano de 1960, p. 12. 

56 A CNER criou também os Centros de Orientação de L·íderes So -
ciais (COLL) em ·Itapagé (Ceará), Ponta Negra (R.G.Norte) e 
Apiái (S.P.). Estes centros eram destinados à mocas que reali 
zavam cursos de pr.áticas horti-granjeiras, de jardinagem, deco 
ração do lar, etc. por um período de 3 a 4 meses em regime de 
internato com estágios bi-anuais. 
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cional de Produção e Consumo à (lUal seus alunos permaneciam as 

sociados e cujos lucros retornavam a fim de custear as despe -

sas com os próprios planos de trabalho e pagar a tarefa reali

zada pelo aluno participante. 57 

"A renda obtida com o projeto ser~ divida em 
três partes desiguais: uma irá para a Caixa 
Econômica~ para crédito do cooperado~ outra 
pagará os gas tos do projeto e a terceira se
rá entregue imediatamente ao jovem para que 
experimente a satisfação de ter dinheiro no 
bOZSO".58 

° CCTA, na visão de seus formuladores, constituía um 

modelo plausível de reorganização do ensino médio agrícola, a

presentando as vantagens de poder reduzir a evasão dos alunos 

e alcançar um alto índice de aproveitamento da mão-de-obra e -

gressa. A possibilidade de articulação dos CCTAs com Escolas 

ou Centros de Formação de Mestres e Técnicos Agrícolas e Cur ~ 

sos Superiores de Agronomia e Veterinária também foi discutida 

pela equipe administrativa que conduzia a experiência. 

Através dos CCTAs a CNER tentou desenvolver a moderniza 

ção do setor rural brasileiro dentro de uma pedagogia ccmunitá 

ria que procurava reformular a es~rutura agrária no sentido de 

levar ao campo . a industrialização e com ela métodos mais racio 

nais de produção e consumo. 

Os programas globalizados de cultura geral, na qual 

incluíam as atividades específicas dos trabalhos do campo, 

presentavam como um dos principais objetivos, o incentivo 

se 

a-.. 
a 

57Cf. Organização, Registros e Escrituração na Cooperativa do 
Centro de Treinamento Agrícola. Revista do CNER, anos 6/7 (9): 
29 sem. 1959 e ano de 1960, pp. 200-201. 

58 FILHO, Francisco G. Lourenço. A valorização das zonas rurais . 
pela educação da liderança local. Idem, p. 22. 
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criação de indústrias de pequeno e ' médio porte ligadas ao apr2 

veitamento de produtos agro-pecuários. 

A tentativa de deslocar o dinamismo das zonas urbanas , 

para as zonas rurais, salvaguardadas suas peculiaridades, est~ 

va baseada no pressuposto de que a educação da liderança local 

seria capaz de implementar a produção agrícola, criar uma clas 

se média rural e, com ela, obter a ampliação do Irercado inter

no. Partia-se da idéia de que o atraso da zona rural se devia, 

em grande parcela, ã inadequada preparação do hOIrem do interior. 

Criticav~se, basicamente, as escolas agrícolas de nível se -

cundário, regidas pela Lei Orgânica, no sentido de que não 

preparavam a juventude campesina nas técnicas modernas do tra

to da terra e dos animais, desconhecendo, - ainda, um obstáculo 

básico: para o hOIrem do campo a educação de seu filho é onero- . 

sa, na medida em que significa a privação de mais um braço nos 

serviços da fazenda. 

" ••• nao se cO"}ll'eende que se que i l'a di fu!!. 
dil' o ensino agl'l,cola e obtel'-se o intel'esse 
do homem do campo em mandaI' seus fi lhos de 
l3 anos à. escola, sem que esta possibilite 
ao educando ganhaI' dinheil'o, apl'endendo. O 
nosso homem do campo sente que os filhos l'e
pl'esentam mão-de-obl'a e, pOI' conseguinte, au 
xtlio pondel'ável aos seus l'ecul'sos' econômi ::
cos. A ida de um l'apaz sadio e fOl'te pal'a a 
escola, l'edunda, na maiol'ia das vezes, em au 
mento de esfol'ço do l'esto da fam{lia ou nã 
necessidade de ajustaI' um camal'ada pal'a au-
xi lial' nos tl'ab alhos. Sabendo que seu fi lho 
podel'á ganhaI' dinheil'o e estudaI', não havel'á 
dificuldade em substitu{-lo pOI' um dial'ista" •. 59 

Os CCTAs não se destinavam ã clientela proveniente dos 

setores marginais do sistema agráriO que, simplificadamente,P2 

derramos denominar de não-proprietários. Pelo contrário, en -

contravam-se reservados para uma clientela proveniente dos se-

59FILHO, Francisco G. Lourenço. CC TA para jovens rurais. Re -
vista da CNER, ano 5 (6) : 19 sem. de 1968, pp. 129-130. 
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se capacitada a gerar o processo de modernização do CampO.60 

As condições exigi.das para o recrutaIren to e s~leção dos 

candidatos ao 'CCTA, realizado$ por entidades ligadas às ativi

dades rurais ou técnicas da própria instituição incluíam, den

tre alguns requisitoS, a possibilidade de admissão para trein~ 

mento de filhos de agricultores e criadores entre 13 e 17 anos, 

com curso primário cu equivalente, boa saúde, condições de li

derança e forte vinculação ao rreio rural. 

o processo de seleção baseava-se em testes de conhecirren 

tos gerais e entrevistas que procuravam observar: 

"aJ sa~de e rob'ustez necessárias às lides ru
rais. 

bJ grau de in teresse dos pais por novas prá
ticas agropecuárias., por melhoramentos de sua' 
propriedade e da 'comunidade em geral. 

cJ situação econômica dos pais., tendo-se em 
vista a possibilidade de poder o jovem deaen
volver na propriedade desses., os conhecimen -
tos adquiridos no treinamento. 

dJ grau de interesse e vivacidade mental. 
eJ qualidades de liderança. 
fJ es tabi li dade do jovem e sua fam{lia no 

meio rural".61 ' 

Os CCTAs procuravam orientar os egressos de seus 

cursos de treinamento através de planos especiais , 
elaborados de acordo com os seus interesses, a serem executados 

nas propriedades paternas ou'em outras,arrendadas sob orienta -

60Nossa pesquisa não teve condições de avaliar se os, filhos dos 
pequenos proprietários agrícolas e, eles próprios, foram benefi 
ciados pelos CCTAs. 

61Estruturação de um Centro Cooperativo de Treinamento Agrícola. 
Revista da CNER anos 6/7 (9): 29 sem. de 1959 e ano de 1960, 
p. 68. 
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çao técnica do Centro. Previa-se, ainda, a possibilidade de a 

execução desses projetos ' ser financiada pela Cooperativa Educa 

cional de Produção e Consumo. 

A experiência do ensino médio agrícola levada a efeito 

pela CNER não colocava em questão a estrutura agrária. Partia 

da crença de que a mudança de mentalidade dos filhos dos pro -

. prietários agrícolas, através de uma educação eficiente, pode

ria resolver os problemas de baixa produtividade do meio rux:al. 

Em última instância, a experiência de modernização dos 

CCTAs levada aos filhos dos agricultores e criadores de algu -

mas áreas rurais de centros dominantes, dava grande ênfase ã 
entrada da técnica na agricultura. ' Nesse sentido, os CCTAs 

contribuiam para reforça'r a 'estrutura de poder na zona rural" 

uma vez que não atingiam os setores marginais, setores esses, 

que sentiriam mais intensamente os dramas da capitalização do 

campo, trans formando-se em "bóias- frias" ou migrando para as 

periferias urbanas. 

De qualquer forma, os CCTAs, como os Centros de Educa -

ção Complementar e a Reforma do Ensino Industrial, constituíam 

iniciati va dos setores progressistas da burocracia edu.cacional, 

visando a melhorar o prestígio e incrementar a demanda pelo 

ensino profissional e técnico. Ao lado desses empreendimentos, 

outras propostas de re.organização do ensino médio eram aprese!! 

tadas e discutidas durante a tramitação da LDB no Congresso. 
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Enquanto nao se aprovava um novo projeto de educação pa 

ra o país, a disput~ entre os setores conservadores e progres

sistas da burocracia educacional, na luta pela reorganização 

do ensino médio, encontrou um momento de conciliação das diver 

gências com a aprovação das Leis de Equivalência. 62 

As Leis de Equivalência constituiam uma proposta for

mal, paliativa, de reorganização do Ensin~ Médio e apenas arti 

culavam, legalmente, o .ensino secundário com os demais ramos, 

abrindo a possibilidade de transferência do aluno de um tipo 

de ensino a outro, rredian te prestação de exame de adaptação ,ou 

de um ciclo de estudo a outro mediante exame de complementação .• 

Em síntese, este dispositivo legislativo buscava atrair 

a clientela oriunda da classe média, principalmente, para os 

ramos menos prestigiados do ensino médio. 

62 A Lei de Equivalência, n9 1076, surgiu em 1950. Dava direito 
ã matrícula no segundo ciclo secundário (clássico ou científi
co) de alunos concluintes do primeiro ciclo comercial, indus -
trial e agrícola, tendo como exigência a prestação de exames 
das disciplinas de cultura geral não estudadas nos ciclos téc-. 
nicos. Data de '1953 a segunda Lei de Equivalência, n9 1821 , 
que estendeu aos concluintes do primeiro ciclo do ensino nor -
mal, dos cursos de formação militar e sacerdotal o ingresso 
ao segundo ciclo secundário, conforme o currículo apresentado, 
tendo corno exigência a prestação de "exames de complementação", 
através dos quais se estabelecia a igualdade de condições en -
tre os alunos isentos, neste caso específico, e os concluintes 
do clás~ico ou cien tí fico para fins de inscrição em e.xames ve~ 
tibulares. Em 1957 aparece a Lei n9 3.104 que acrescenta aI -
guns itens ao artigo segundo da Lei n9 1821 de 1953 e é altera 
da ligeiramente no que diz respeito aos exames de adaptação pe 
lo decreto 50.362 ~e 1961. Finalmente, a LDB de 1961, em seu 
artigo 79 estabelecia a equivalência de · todos os cursos de ní
vel médio ao determinar a possibilidade de todos os concluin -
tes do segundó ciclo prestarem vestibular para qualquer curso 
superior, sem necessidade de comple mentação. 
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No entanto, a discussão em torno da LDB servia como o

portunidade para colocar em questionamento o ginásio secundá -

rio. Setores ligados ao MEC, ou pertencentes ã p~ópria socie

dade civil, apontavam soluções que, sob esses respectivos pon

tos de vista, encaminhavam-se no sentido de resolver o proble

ma que a demanda social por mais educação provocava na estrutu 

ra escolar; e de estimular, através da escola secundária, o 

crescimento econômico que o país exigia. 63 

Este trabalho apresenta, apenas, as linhas gerais de al 

gumas propostas que defendiam a estruturação e a organização 

do ginásio secundário em ginásio voltado para o trabalho. 

A CBAI enviaria, já em 1947, uma das primeiras sugestões, 
o o 

em caráter oficial, ã Comissão de Diretrizes e Bases do DNE, oo 

através de seus técnicos Francisco Montojos, Toledo Piza e Ar

mando Hildebrand. 

Os trabalhos dessa comissão propunham uma nova organiz~ 

ção do primeiro o ciclo do ensino mãdio. Este teria quatro anos 

de duração, apresentando, nas duas primeiras séries de todos 

os ramos, um currículo comum, constituído de disciplinas de 

cultura geral e trabalhos manuais e, nas duas últimas séries, 

630S setores conservadores também apreosentaram propostas nas 
quais se introduziam as novas idéias de educação para o traba
lho. Assim é que, no final dos anos 50, surgia o Projeto Car
los Lacerda que estabelecia um ensino pós-primário em duas f a_O 
ses: · uma imediatamente após o primário, com quatro anos de du
ração, denominada "educação de grau mãdio"; a segunda, com três 
anos de duração, denominada "educação secundária". A pro!,osta 
Lacerda denominava de ensino médio apenas o nrimeiro ciclo do 
que, até então, era considerado ensino médio' e estendia ao en
sino profissional, a denominação de educação secundária. Ao 
ensino médio caberia uma iniciação profissional, sendo que dis 
cinlinas nráticas deveriam ser ministradas a todos os alunos 
desse ciclo. Por outro lado, os cursos "nrofissionais secundá 
rios" no projeto Lacerda deve riam ter maior conteúdo de cultu= 
ra geral. Esse projeto na verdade é o segundo. O primeiro pro 
jeto de Carlos Lacerda, nossivelmente influenciado por Gustavo
Corção, e que causou grande celeuma, foi publicado na Tribuna 
da Imprensa e não chegou a ser enviado ao Congresso. 
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um currículo de formação geral e profissional cujos ·cursos po

deriam ser escolhidos pelo aluno. 

A Comissão do Ensino Industrial sugeria, também, a cri~ 

·ção de um novo tipo de escola média, com três anos de duração, 
... -destinada a preparaçao de trabalhadores em diferentes ramos de 

atividade. 

Em linhas gerais, os técnicos da CBAI manifestavam a 

intenção de unificar os dois primeiros anos dos diversos cur -

sos de ensino médio existentes no país através da presença dos 

trabalhos manuais, dando, assim, à primeira fase do ensino pós 

-primário um caráter de certa forma pré-profissional. 

Neste sentido, Montojos acentuava a" importância do te~ . 

po de exercício dos trabalhos manuais que não deveria ser infe 

rior à quarta parte do ensino destinado às demais matérias, ao 

mesmo tempo que valorizava sua continuidade nas terceira e quar 

ta séries do ginásio secundário.6~ 

A crença p.artilhada pelos membros dessa comissão era a 

de que um bom serviço de orientação educacional e profissional, 

associado à salas-ambieni7es para trabalhos manuais, pudesse ~ 

lhorar o rendimento escolar no ensino médio, uma vez que ate~ 

deria aos requisitos básicos de observação e pesquisa das ten

dências dos alunos, de aquisição de conhecimentos e habilida -

des úteis, de formação de hábitos de ordem, asseio e ação em 
grupo e, principalmente, de despertar atitude favorável em re

lação ao trabalho feito com as maos. 

Dez anos mais tarde, 1957, Lauro de Oliveira Lima, en

tão Inspetor Seccional da Diretoria do Ensino do Ceará, formu-

la uma proposta de reorganização do ensino secundário, mais 

6 1+ MOWrOJOS , Francisco. Sugestões para a reorganização da esco
la secundária. Boletim CBi\I (4): 6-7 , abr. 1947, p. 6. 
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tarde redigida em forma de ante-projeto e dirigida ao MEC, por 

solicitação da DEI, como substitutivo do projeto de 

Industriais. 

Ginásios 

Pelo seu caráter inusitado, a proposta de Oliveira Lima 

contrastava com as demais. Constituia uma resposta diferente, 

dentre as propostas expressas tanto pelos setores conservado -

res, quanto pelos progressistas, mesmo aqueles, dentre esses úl 

timos ligados ao Ensino Industrial. 

Tendo em vista estar ~ concepção de Escola Secundária 

Popular intimamente relacionada ã criação dos Ginásios Indus -

triais, numa fase em que a crise do modelo desenvolvirnentista 

provocava a agitação de idéias e a radicalização de posições , 

este estudo a apresen~ará e discutirá no capítulo seguinte. 

Em dezembro de 1960, era apresentado, ao Senado, o Subs 

titutivo da Confederação Nacional da Indústria. Neste, os 

dois ciclos do ensino médio eram designados, indistintarrenteo", 

ginasial e colegial. Propunha-se a unificação do prirreiro ci-

clo e incentivava-se a adoção do curso primário complementar 

(art. 10, § 29) e sua articulação com a 2a. ou 3a. série do 

curso ginasial. 

Na exposição de motivos desse substitutivo, chamava- se 

a atenção para a evidente articulação da escola com a comunid~ 

de em que ela se insere, ao rresmo tempo em que se enfatizava a 

importância da não promoção ode diferenciações pronunciadas en

tre escolas das zonas urbana e rural. 

Delineava-se, como objetivos da escola média, o pleno 

desenvolvimento dos alunos enquanto seres humanos e a distri -

buiçãodos jovens pelos vários setores de atividades sociais. 

O primeiro predo"minava no nrimeiro ciclo e o segundo "era meta 

do segundo ciclo, estando, entretanto, presente no 

ciclo a~terior, em "termos de orientação para a escolha de estu 

dos futuros ou preparacão nara ocupações ativas. 
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Propunha, o substitutivo, a flexibilidade de.organiza -

çao do currículo da escola secundária para atender aos 'objeti

vos pregados e a necessidade de atribuir, ao ginásio, o cará -

ter de curso básico, ou seja, de continuidade ã escola primá 

ria, a fim de que se pudesse exercer plenamente a orientação 

dos educandos no sentido de prestígio às carreiras técnicas. 

Devia-se, portanto, incluir atividades profissionais com o 

objetivo de explorar e despertar interesses vocacionais (art. 

24, § 19). 

Apresentava-se também o ensino secundário como veículo 
-de preparaçao aos cursos superiores, embora lhe negasse o pri-

vilégio de acesso a estes últimos, uma vez que estes se desti

nariam aos alunos aprovados no exame vestibular, provenientes 

do curso colegial de qualquer especialidade (art. 36, I, a). 

Prestigiavam-se os cursos profissionais pela inclusão , 

em seus currículos, de disciplinas que satisfizessem as pres -

crições mínimas para o curso secundário (art. 29) e procurava

se reajustar o ginásio secundário a sua tarefa de atender ã 
demanda social por mais educação, orientando o encaminhamento 

da clientela para o exercício de atividades específicas no mer 

cado de trabalho. 

A Lei de Diretrizes e Bases, ap.rovada em 1961, introdu

ziria algumas sugestões das propostas anteriormente referidas 

como a alteração da denominação dos cursos (que passaram no 

19 ciclo a constituir indistintamente o ginásio industrial, c2 

mercial, agrícola ou secundário) i a unidade do núcleo de maté

rias obrigatórias nas duas primeiras séries de todos os cursos 

médios de primeiro ciclo (art. 35, § 39) i a eXigênCia da intr2 

dução nas duas últimas séries do ciclo ginasial técnico de dis 

ciplinas dos cursos secundários (art. 49, § 19). 

Quanto ao mais, mantinha o ensino médio organizado nos 

clássicos tipos que a Lei Orgânica consagrara, incorporando,p2 

rém, sua equivalência já estabelecida em 1953. Facilitava a 
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transferência dos alunos e estabelecia completa igualdade de 

todos os tipos para ingresso no ensino superior. 

Com relação ao ginásio secundário, estabelecia a inclu

são: entre -as disciplinas e práticas educativas de caráter op-

tativo, de uma disciplina vocacional dentro das 

e possibilidades locais (art. 44, § 29). 

necessidades 

o CFE, -em março de 1962, no documento referente ã atri

buição de normas para o ensino médio, ao lado da indicação de 

disciplinas obrigatórias para o 19 e 29 ciclos dos sistemas 

de ensino médio (artigos 19 ao 49) relacionava, corno discipli

nas optativas para o sistema federal de ensino, no ciclo gina

sial, línguas estrangeiras modernas, música (canto orfeônico), 

artes industriais, técnicas comerciais e técnicas agrícolas(art. 

59, letra a). 

Dessa forma, a determinação legal da LDB e a posição do 

CFE, incluindo entre as disciplinas optativas práticas de tra

balho, sugeriam ' indícios, e apenas indícios, de uma possível 

renovação do currículo do gináSio secundário,até então marcado 

exclusivamente pela cultura geral. 

Entre marchas e contra-marchas quanto ã orientação do 

ginásio, a LDB re forçava a posição dos. setores conservadores 

ao manter os diferentes ramos de ensino médio; em contraparti

da, porém, procurava atenuar _as diferenças entre eles, atende~ 

do, assim, de certa forma, aos interesses dos s-etores progres

sistas. 

A medida de forças entre os setores conservadores e pr~ 

gressistas alcançaria sua culminância entre os anos 61 e 64. 

Nesse péríodo foram colocadas as mesmas ques tões acerca da ex

pansão e do controle da educação secundária, que já apareciam 

nos anos 30. Basicamente essas questões, manifestavam a diveE 

gência de posições ' quanto ã participação das camadas populares 

nos benefícios do desenvolvimento entre os quais a educação 
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se incluia. As propostas de reorganização do ensin9 médio,su~ 

gidas na fase crítica do modelo pOlítico-econômico adotado nos 

anos 50, serão objeto de estudo no capítulo seguin.te. 



CAPtTULO 3 

A TENTATIVA DE CRIAçKO DE UMA NOVA ESCOLA 

SECUND~RIA NA CRISE DA DEMOCRACIA 

Na ambiência conturbada dos governos de Jânio Quadros 

(31/01 a 25/08/61) e João Goulart (7/10/61 a 31/03/64), a di~ 

. cussão sobre o proble.ma que o ginásio secundário representa -

va, em termos de sua ~nadequação às exigências político-sócio 

-econômicas do momento, ganha novos rumos. 

~ possível detectarem-se propostas com pontos de vista 

aparentemente comuns, uma vez que criticavam a intelectuali~ 

zação infrutífera da escola secundária, defendiam maiores 

oportunidades de acesso a esse grau de ensino para as camadas 

populares e lutavam pela introdução das práticas de trabalho 

no currículo escolar. 

Essas proposições , no entanto , diferiam, em virtude da 

concepção de educação que as impregnavam e que se orientava ~ 

ma, no sentido da manutenção da ordem, outra, no sentido da 

transformação social. 

De acordo com a perspectiva adotada, alteravam-se qua

litativamente as soluções apresentadas. Elas revelavam, im -

plicitamente,o apoio por determinada estratégia política de 

desenvolvimento econômico social. 

Assim, os ginásiOS industriais e os ginásios modernos, 

na versão de Gildásio Amado, surgem como opção, pela novidade 

do ensino secundário na linha da recomendação das Conferências 
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Latino-Americanas, realizadas no início dos anos sessenta. 

Refletiam eles, também; de certa forma, a política de domina

ção norte-americana. Os. ginásios da comunidade e os ginásios 

vocacionais surgiram como estratégias diferentes, no sentido 

de um esforço . em busca dá criação de uma escola 

que preparasse técnica e ideologicamente seus 

com o objetivo de contribuir para a luta contra a 

de dependência. 

Simplificadamente pode-se dizer que alguns 

secundária 

adolescentes 

situação 

educadores 

de tendência liberal, assim como alguns burocratas do ensino -industrial identificavam-se com a postura da renovaçao do en-

sino secundário para a manutenção da ordem. Por outro lado , 

. educadores católicos de tendência renovadora endossavam pro 

postas no sentido de utilizar. a escola secundária como irtstru 

mento que contribuísse para a mudança ~ocial.l 

Examina-se, neste capítulo, o conflito de posições da 

camada dominante na condução dos rumos do ginásio brasileiro, 

tentando caracterizar suas estratégias no sentido de mudar o 

ginásio secundário. 

lCatólicos de tendência .renovadora apareciam no bojo das 
transformações que o país sofria internamente nos anos SO,con 
tando com o intercâmbio ideológico entre cristãos e marxistaS, 
em conseqüência da renovação do pensamento social na Igreja 
Católica, claramente expressa através das encíclicas de João 
XXIII: Mater et Magistra (1961) e Pacem in Terris (1963). Os 
católicos de tendência renovadora, ao contrário daqueles que 
defendiam uma postura marxista, davam menor importância ã ba
se econômica como · condicionamento das possibilidades· de mudan 
ça elas estruturas sociais e maior ênfase ã cultura e ã educa= 
ção COla0 instrumentos de trans formação da sociedade. Cf. PAI 
VA, Vanilda o. Educação Popular e Educação de Adultos. S.P.~ 
Loyola, 1973, p. 34. 
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3.1 OS IMPASSES DO ~APITALISMO PERI~RICO (61-64) 

No final dos anos 50, a América Latina tornava-se pal-

co de importantes eventos políticos que denunciavam a crise 

da liderança do centro hegemônico capitalista norte-americano. 

ante a reação dos países latinos, face as suas condições de 

dependência. 

A revolução socialista cubana (1959) destaca-se neste 

contexto, não só por mostrar-se estratégia política de desen

volvimento econômico possível na ArericaLatina mas, ainda, 

por revelar o grau de aguçamento das contradições de classes 

em alguns países sul-americanos. Além disso, deve-se lembrar, 

também, a necessidade de urna nova política de dominação norte 

-americana, baSeada na contenção de movimentos revolucionários 

que pudessem inspirar-se no exemplo de Cuba. 2 

O episódio cubano teve grande influência sobre a alte

ração da política de ajuda militar norte-americana para a Arné 
rica Latina, cuja ênfase, a partir daí deslocou-se, da segu ~ 

rança hemis férica, para a segurança interna. 

Com o objetivo de resguardar os demais países latino-~ 

rnericanos da ameaça socialista, os Estados Unidos formularam 

um programa especial de ajuda que se apresentava como uma con 

tribuição para que se realizas:;em reformas sociais e econômi· -

cas, consideradas indispensáveis nesses países subdesenvolvi

dos: a Aliança para o Progresso. 

Urna análise bastante cuidadosa da Aliança para o Pro -

gresso, realizada por Horowitz, demonstra que a concepção des 

2Cf. IANNI, Octávio. DiE lomacia e imnerialismo na América La
tina. S.P., Cebrap , 1973. Ve r es pecialmente c ap. 7, O Socia-
1ismo e as relações interame rican as; pp. 55-65. 
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se programa baseava-se no compromisso de promover 0.desenvo1-

vimento su1-arrericano através do fluxo do capi tal pri vado ,pr~ 

curando, desse modo, preservar a estrutura básica da proprie

dade' e, em particular, o interesse do capital privado norte-~ 

mericano no continente.! Para isso, inc1uia-se, entre suas 

tarefas básicas, o cerceamento do nacionalismo das burguesias 

latino-americanas e a tranqui1ização dos chefes militares mais 

reacionários. Estes constituiam-se em elementos-chaves para 

a garantia da tlerrubada do popu1ismo revolucionário das massas 

latino-americanas, para a manutenção'da estabilidade político 

-social e, conseqüentemente, para o reforço da situação de 

dependência. 

A política cultural capitalista, expressa pela dip10m~ 

cia norte-americana dos anos 60, entrevia a educação como i~ 

portante instrumento político-ideo1ógico,para fazer frente às 
repercussões da vitória do socialismo cubano. 

A Aliança para o Progresso, através da Declaração de 

Santiago do Chile (1962), colocava ã disposição dos países la 

tino-americanos 15% dos seus fundos pUblicos com o intuito 

de realizar auxílios e empréstimos para o desenvolvimento edu 

caciona1 nesses países." 

Firmava-se, assim, o estabelecimento de um programa de 

cooperação internacional para a ampliação e melhoria do apa~ , 

lho escolar dos países subdesenvolvidos, a serem realizadas 

através de projetos racionalmente estabelecidos com a finali

dade última de envolver, através da educação, o pensamento la 

3Cf. HORmVITZ, David. A Ali ança para o Progresso. In:PERElRA, 
Luiz. Perspectivas do Capi talismo !-1oderno. Rio ele Janei ro, Zahar, 
1971, PP. 237-266. 
"Cf. ABREU, Jayme. Educação e Desenvolvimento Sócio-Econômico 
na América Latina - Expressão de uma Conferência. RBEP, R.J., 
37 (86): 5-3l,abr./.jun. ' 1962, p. 28. :t; bom lerrhrar que "na A
liança para o Progresso apenas 30% dos fundos externos a inves 
tir teriam a forma de subsídios reais enquanto 70% consistiam
em empréstimos". r'1ANGER, valliam. Apud HORmnTZ, David ,op. ci t. , 
p. 256. 
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tino-americano em problemas, concepções e práticas que promo

vessem a dinamização das relações capitalistas. 5. 

Em linhas gerais, a Conferência de Punta deI Este (1961), 

através da Resolução A I - Plano Decenal de Educação da Ali~ 

ça para o Progresso, chamava a atenção para a necessidade e a 

urgência de modernização dos sistemas nacionais de educação 

latino-americanos, a fim de adequá-los às exigências dos no 

vos programas ue crescimento econômico, do aperfeiçoamento da 

solidariedade interainericana e do incentivo à político cultu

ral de contra-insurreição. 

o Plano Decenal inspirou diretamente a Declaração de 

Santiago do Chile, fruto da Conferencia sobre Educação e De -

senvolvimento Econômico e Social na Améric·a Latina, cuja tese 

apresentava a educação planejada corno fator de desenvolvimento 

econômico e elemento de estabilidade social. 6 

SEsta é a tese de Octávio Ianni, op. cito (I~erialismo). Ver 
especialmente capo 5 - Imperialismo Cultural na América Lati
na, pp. 45-55. 

6 Segundo a perspectiva político-ideológica da Aliança para o 
Progresso, a Conferência .sobre Educação e Desenvolvimento EC2 
nôrnico e Social na América Latina recomendava que a estrutura 
do sistema escolar nos países latinos-americanos compreendes
se: a) uma etapa de 8 . ou 9 anos de educ·ação geral (abrangendo 
a educação primária eo ciclo básico de educação secundária) , 
com um período de orientação vocacional que servisse de estí
mulo para a exploração de desenvolvimentos e aptidões da cri
ança e adolescente i b) uma segunda etapa, de 2 a 4 anos, na 
qual a educação geral variasse se~~do as finalidades de for
mação vocacional ou profissional em nível médio ou de educa -
ção pré-profissional que conduzisse a estudos superioresic) for 
ma~ão em nível superiori d) uma solução de emergência consti-
t~da pela iniciação profissional de 2 a 3 anos, após o nível 
primário, destinada àqueles que completassem os estudos primá 
rios por volta dos 15 anos. Conferência sobre Educação e De= 
senvolvimento Econômico Social na América Latina. RBEP, R.J. 
38(87): 55-106 ,jul./set. ,p. 56. -

BIBLIOTECA . 
FUNDACAo GETULIO VARGAS 
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Enfatizava Jayme Abreu, ao comentar o tema central da 

Conferência · realizada no Chile: 

"O desenvolvimento econômico modifica o nú 
mero e a natureza das relações entre as 
classes sociais~ seja do ponto de vista do 
status social~ seja do de poder pol{tico ~ 
seja do de situação econômica. 
Todos esses ajustes não se processam sem 
conflitos ~ ma"Íores ou menores, conforme o 
grau- de rigidez da es trutura econômica e 
das classes sociais~ facilite ou dificulte 
a rapidez da mudança' exigida pelas mudan -
ças tecnol5gicas e ideol5gicas. 
Entra a{ então a educação institucionaliza 
da a desempenhar a função de agente de es
tabilidade social, na medida em que contri 
bua para a aceitação social, com um m{nimõ 
de fricções e de atritos ~ das novas formas 
de status e de hierarquia social e de par
ticipação pol{tica, emergentes do processo 
de dese'nvolvimento econômico( ••• ). 
Se a educação es tá inadequadamente orien ta 
da~ será agente reforçador de dualismos e 
divisões sociais des agregadoras; se visa~ 
na sua pauta programática~ ao aspecto de 
integração , solidária da sociedade nacional~ 

'se estimula o diálogo social, a comunica -
ção entre os vários grupos, a compreensão 
de posições originadas da exis tência de 
interesses contrapostos e a aceitação de 
sacriftcios compartilhados que acarreta o 
desenvolvimento econômico, a{ então poderá 
alcançar uma larga compreensão e aceitação 
dos obje ti vos nacionais do desen vo lvimen to 
e funcionará como agên'cia de es tabi lidade 
sociaL necessária ao processo social menos 
confli tuos o do desenvo lvimen to e conômi co ~'. 7 

A ótica norte-americana de educar para manter a ordem 

social encontrava receptividade nos meios educacionais brasi

leiros, onde se discutia, não só a prioridade do planejamento 

educacional, como meio de conter possíveis conflitos sociais, 

mas também as virtualidades da ajuda internacional, no que 

dizia respeito ã aceleração do processo de desenvolvimento na 

cional. 

'ABREU, Jayme, op. cit., (Educação e Desenvolvimento) ,pp.l6-l7. 
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Nessa perspectiva, o ensino médio deveria abrir-se às 
classes médias, inquietas diante da errergência de novas expe.s 

tativas e aspirações e o, ensino secundário reorganizado no sen 

tido de proporcionar, além da educação geral, algum tipo de 

formação vocacional ou profissional, a fim de, segundo as as

pirações capitalistas, formar o horrem educado e eficiente. 

As empresas instaladas nos países subdesenvolvidos, cu 

ja mecanização havia reduzido a participação do operário a um 

núzrero restrito de tarefas que poderiam ser aprendidas no pró 

prio local de trabalho, requeriam, de seus empregados, uma 

boa base de educação primárià e: secundária que fornecesse co

nhecimentos gerais e desenvolvesse habilidades mentais especí 

. ficas que fac i li tassem o treinamento subseqüente. 

Dirigindo-se ao encontro das necessidades empresariais, 

a proposta de organização do ensino médio na Conferência de 

Santiago compreendia, entre outras recozrendações, sua estrut!!, 

ração num ciclo básico de cultura geral e num ciclo posterio~ 

de especialização, sua generalização sobretudo no primeiro ci 

cIo, a modernização da escola secundária de cultura geral e a 

revisão da estrutura das escolas médias profissionai~.8 

Frente aos interesses da nova política de dominação nOE 

te-americana, contrapoem-se as crescentes necessidades do de

senvolvimento brasileiro nos governos de Quadros e Goulart,r~ 

velando a crise interna provocada pelo desgaste do modelo de

senvolvirnentista apoiado na .industrialização que impunha uma 

reorientação das relações político-econômicas do Brasil com 

os Estados Unidos. 

A crise política, de 61 a 64, segundo análise de Ste -

pan, Ianni, Singer e \'leffort, poderia ser sumariamente carac

terizada pelo declínio do crescimento econômico, do ~umento 

brutal de reivindicações políticas e econômicas, que escapa -

BABHEU, Jayme, op. cit., (Educação e ·Desenvolvimento) ,p. 24. 
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vam à capacidade de canalização em medidas po1rtica~ concre 

tas, uma vez que o apoio ao poder executivo estava fragmenta

do, havendo descrédito ao próprio regine democráti-co represe!!, 

tativo. ' 

Entre 50 e 60, o crescimento da população urbana de 19 

para 32 milhões de habitantes, criou exigências crescentes em 

matéria de alimentos, transportes, empregos, moradias e educa 

ção. 10 O agravament"o da inflação, elevando o custo de vida, 

provocava mobilização reivindicatória cada vez mais abrangen

te e movimentos constantes dos assalariados. ll 

o padrão excludente da política econômica desenvolvi -

nentista concentrava a riqueza em determinadas áreas, em de -

trimento de outras, privilegiando alguns estratos da popula -

ção, ao mesmo tempo que ampliava a marginalidade de amplos se 

tores das camadas populares na zona rural e urbana. 

Weffort, analisando o crescinento do emprego e amplia~ 

ção do consumo nos anos 60, conclui pela existência de grande 

'Ver: STEPAL'l, Alfred.Os ,militares na política: as mudanças de 
padrões na vida brasileira. Trad. Italo Tronca. R.J.,_ Arte 
Nova, 1975. Especialmente cap. 6. A crescente sensa~ao de 
crise no regime, 1961-1964: seu impacto sobre o "padrao mode
rador", pp. 101-137.IANNI, Octávio, OP. cit. (Planejamento). 
Especialmente cap. 6. Estado e Economia na crise da democra -
cia (1961-1964), pp. 191-224. SINGER, Paul. A crise do Mila
gre, 2a. edição.' R.J., Paz e Terra, 1976. Especialmente cap. 
3, item 3.5. As contradições do desenvolvimentismo, pp. 50-
54. ~iJEFFORT,Francisco, op.cit. Especialmente cap. 3, item 
4. O Estado em crise, pp. 76-78. 

IOCf. STEPAN, Alfred, op. cit., p. 102. 

IlEm 1959, os tribunais do trabalho se ocuparam de 525 confli
tos trabalhistas. Por volta de 1963, este número elevou-se a 
1069. Idem, p. 103. Convém lembrar a existência de outros 
indicadores de crise econômica que apareceram paralelamente ã 
inflação: a redução do índice de investimentos, a diminuição 
da entrada do capital externo e a diminuição da taxa de lucro. 
Cf. Ilu'1NI, OctáViO, OD. cit. (Planejamento), p. 192. 
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desigualdade da distribuição das possibilidades de consumo e~ 

tre regiões, setores da produção, zonas urbana e rural e pe -

las diferenças de condição de vida das classes populares,se

gundo os estados, no âmbito das regiões, e segundo as cidades 

(capital e interior), nos limites dos estados. 12 

Martins, usando dados da Cepal, afirma que, levando-se 

em conta a população brasileira remunerada em 1960, dela, 50% 

apresentavam uma renda rredia inferior a 60% do rrenor salário 

mínimo existente no país (325 dólares anuais); 30% auferiam u 

ma renda rredia um pouco superior ao menor salário mínimo; 15% 

tinh.am uma renda rredia um terço superior ao maior salário mí

nim:> (610 dólares anuais) e 5% recebiam urna renda uma vez 

· e rreia superior àquela destinada aos 50% da população remune

rada. Destes 5%, 1% absorvia, · isoladamente, 19% da renda ·to -

tal, sendo que um terço deste substrato de 1% usufruia entre 
20.000 e 133.000 dólares anuais·. 1 3 

Diante desta flagrante desigualdade de distribuição de 

renda e das crescentes exigências das diferentes camadas da 

. sociedade, que passavam a hostilizar-se mais intensamente a~ 

través da conscientização de seus interesses e da necessidade 

da luta pela sua compensação, tomava-s.e questão primordial 

a opção por uma estratégia de desenvolvimento capaz de conter 

a crise e resolver as contradições do governo Kubitschek en -

tre a ideologia nacionalista e urna prática econômica voltada 

para o reforço da situação de dependência. 

A pequena burgues~a industrial, alguns setores da gr~ 

de burguesia ~ndustrial, mais diretamente dependente do prote 

cionismo e favores do poder pÚblico, parte das massas assala

riadas dos principais centros urbanos e industriais defendiam 

a consolidação e exoansao do capitalismo nacional • . Muitos de 

12Cf. h'EFFORT, Francisco, op. cit. (Popu1ismo), pp. 149-156. 

13Cf. HARTINS, Luciano, 00. cit., p. 63. 
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seus adeptos chegavam a defender mais radicalmente a estatiz~ 

ção da economia e a propor uma transição pacífica e acelerada 

para o socialismo. 

Entretanto, os setores políticos e econômicos mais po

derosos do país, e que compreendiam os grupos econômicos e 

as classes sociais identificados com a economia primária e e~ 

portadora e os grupos e classes surgidos com a expansão indus 

trial e financeira dos anos 50, propunha~ uma estratégia polí 

tica destinada a consolidar a dependência do país, acreditan

do que o~ obstáculos com que se defrontava a situação econômi 

ca nacional era proveniente das "distorções" que partidários 

das correntes opostas introduziarnno sistema.l~ 

o capitalismo perifé~ico era veementemente colocado em 

questão, aguçando-se as contradições entre as classes e a ra

dicalização de posições. A preparação e execução de movimen

tos armados de direita e de esquerda, nas zonas rurais, e in

tensos conflitos nas zonas urbanas tornaram-se constantes. 15 

A poiítica anti-inflacionária, exigida para produção 

de estabilidade financeira e cambial, promovia o declínio da 

popularidade política de seusidealizadores pelo aumento pro-

l~Cf. IANNI. , Octávio, 00. cit. (Planejamento), pp. 221-222. 

15Nas zonas rurais, as Ligas Camponesas passaram a ocupar ter 
ras no Nordeste (Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Bahia) no Cen 
tro Oeste (Goiás), e na região Sul (Paraná, Rio Grande do Sul). 
Cf. BANDEIRA, Moniz. Presença dos Estados Unidos no Brasil. 
R.J. Civ. Brasileira, 1973, p. 419. Ao mesmo tempo, em vârios 
pontos do território nacional, organizavam-se forças de direi 
ta em campos de treinamento para guerrilha, montados clandes= 
tinamente, pelos militares que conspiravam contra o Governo 
Goulart, desde 1961. Cf. BANDEIRA, Moniz. O governo João Gou 
lart. As lutas sociais no Brasil. 1961-1964, 4a. ed., R.J. Civ. 
Brasileira, 1978, p. 124. Nas zonas urbanas "o movimento ope
rário conquistava certa independência em relação ao governo,or 
ganizando-se, ã margem da legislação trabalhista, com a forma
ção dos pactos sindicais de luta, a exemplo do Pacto de Unidã 
de e Ação (PUA) no Rio de Janeiro, e o Foro Sindical em Santos, 
etc." Bl\NDEIRA, Moniz, 00. cit. (Lutas Sociais), p. 97. A radi 
calização atingia também Forças Arm~das, provocando movimentos 
de sublevação como o dos sargentos, em Brasília~ Idem,pp.122-l23. 
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vocado nos preços internos. A recuperação do prest~gio popu

lista, suporte político do governo, era tratada às custas dos 

ensaios de uma política externa independente e de .uma políti

ca interna apoiada sobre a proposta das reformas de base. Tal 

fato aumentava a tensão no relacionamento brasileiro e norte

americano. 

Como adverte Ianni, a política externa independente e

ra uma tentatLva de escapar ao imperialismo norte-americano , 

buscando uma saída para as dificuldades criadas pelo tipo de 

industrialização poupadora de mão-de-obra que havia se insta
lado no país. 16 

A ampliação do mercado interno exigia reformas políti

cas e sociais que os governantes colocavam em discussão, sem 

ter, entretanto, condição para pô .. las em prática, o que aguça

va a mobilização política em tomo dos grandes temas nacionais: 

reforma agrária, tributária e universitária, entre outras, au 

mentando a incapacidade do governo para controlar as insatis~ 

fações e resolver as contradições em que se via envolvido, ge 

rando o descrédito à eficácia da democracia representativa c2 

mo sistema político capaz de solucionar os impasses do capit~ 

lismo periférico. 

A consolidação do capitalismo i?dustrial trouxera, con 

traditoriamente, o amadurecimento das classes sociais e, con

seqüentemente, o fortalecimento dos sindicatos, dos partidos 

e o aparecimento das correntes de opinião de diversos movime.!! 

tos culturais que exerciam o papel de consciência crítica do 

próprio capitalismo, buscando alternativas para a situação de 

dependência vigente, procurando conscientizar as massas quan

to aos problemas político-econômicos brasileiros e a import~ 

l6ef. IANNI, Octávio, op. cit. (Diplomacia), p. 47. 
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cia da sua situação na transformação social do país. 1
' 

Como dizia Freire: 

"Não há desenvolvimento eaonômiao~( ••• ),8em 
que inaorpo~emos ao p~oaesso do desenvolvi
mento~ a~itiaamente aonsaiente o povo. P~e
aisamente po~que~ só muito difiailmente se-
~ia poss{vel o t~ânsito de uma soaiedade 
de eaonomia "pa~ada" ~ aoloniaZ~ governada 
pelo meraado externo~ para uma soaiedade 
de eaonomia "dinâmiaa" ~ sem sof~imento. E 
não só pelo sofrimento~ mas pela " p~ópria 
neaessidade que a integração eaonômiaa tem 
de uma nova mentalidade, que a aaeite e di
n ami z e ". 1 8 

Se as possibilidades políti"cas de educação foram perc~ 

bidas pelos grupos identificados com a manutenção da ordem vi " 

gente, não é menos verdade que grupos interessados na modifi

cação da ordem social e da recomposição do poder viam a edu

cação como um instrumento de conscientização popular na luta 

pela alteração das estruturas sociais, pelo rompimento da si

tuação subalterna com o exterior e pela valorização da cultu

ra nacional. 

Pois, 

"A tarefa de nossa esaola;~ (.~.) 
mais ampla e instrumental do que se 
pensar". 19 

"a atualidade do pats~ ( ••• ) está 

muito 
pode 

a " 

1 'Na primeira metade dos anos 60 surgiram di versos movimentos 
culturais voltados para a promoção popular. Deles partic~pa -
ram educadores liberais, educadores de tendências marxista e 
católicos de tendência renovadora. Como exemplo, podemos ci
tar os Centros Populares de Cultura, os Movimentos de Cultura 
Popular e o Movimento de Educação de Base, ligado ã CNBB. Cf. 
PAIVA, Vanilda Pereira, op. cit. (Educação Popular). Especial 
mente pp. 230-250. " 

1 8pREIRE, Paulo. Escola Primária para o Brasil. Conferência 
proferida no Simpósio "Educação para o Brasil" organizado pe
lo CRPE do Recife, em 1960. RBEP, R.J., 35(82):15-33,abr./jun. 
1961, p. 19. ----

19 Idem, p. 31. 
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exigir de suas escolas formação básica pa
ra seus educandos com que possam interferir 
no processo do desenvolvimento ou na supe
ração do ~iclo vicioso~ 
Dat a u~gente revisão do conteúdo dessas 
escoLas • . De seus procedimentos didáticos. 
Revisão a que traga sua coLaboração indis
pensável o ci.ntista sociaL. 
De uma l'evisão orgânica~ resuLtaria a fixa 
ção ou a integl'ação de nossa escola em suã 
comunidade LocaL~ com que travaria relações 
sistematizadas. Relações que ela estimula 
ria~ iniciaZmente~ entre si e as famtlias 
dos educandos~ a quem iria ofel'ecerldo con
dições de ingel'ência em seus próprios des
tinos. Ingerência com · que não só integl'a-
ri a as famtli as com seu es forço ~ fazendo -
as conscientes de suas Zimitações~ a sel'em 
sanadas em conjunto~ mas~ também~ com que 
ofere.cena condições através de que as fa
mtlias expe l'imen tariam pos ições de cisól'ias". 2. o 

A escola capitalista periférica ·foi, nesse momento, i~ 

tensamente questionada. Apontava-se sua brutal insuficiência 

quantitativa e sua inadequação para uma sociedade que buscava 

atingir sua auto-determinação e que, portanto, deveria, não 

só repelir soluções transplantadas, alienadoras por sua pró -

pria natureza, mas, também, procurar partir das suas· verdadei 

ras condições e do conhecimento de suas limitações estruturais. 

Corno dizia Freire, 

"A questão tem seus gl'andes suportes na e
conomia subdesenvolvida. De que decorrem 
- l'epitamos o que todos sabem - o desem -
prego~ a inexistência do mercado de tl'aba 
lho~ a inapetência educativa~ a necessida 
de exis tenciaZ que tem as famtZias prole= 
tánas e subproletál'ias nos centros ul'ba
nos - principalmente do nordeste e do nor 
te - bem como nos rurais~ de ter em seus 
meninos e meninas elementos produtivos ~ 
numa economia de biscates. Meninos . cedo 
an tecipado em homens - carregando fre tes ~ 

·passando bicho~ vendendo frutas~ cuidando 
da casa( •• o). O dolol'oso~ isto sim~ é a i-

20FRElRE, Paulo, op. cit., pp. 30-31. 
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de meia dúzia de conhecimentos a que falta 
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Discutia-se, além da urgente necessidade de reforrnula 

ção da escola dentro do amplo objetivo de superação do subde -

senvolvimento, a prematura ineficiência da LDB que, atendendo 

aos interesses das escolas particulares, contribuia para afas

tar a possibilidade · de urna efetiva democratização do ensino a

través da qual as massas pudessem, preparando-se técnica e ide 

ologicamente, não só participar do processo de desenvolvimento, 

mas também auferir de seus benefícios em maior escala. 

A LDB era acus~da de ser um instrumento inepto para a 

superação do atraso brasileiro na área econômica, culturál e 

social, assim como para a transformação do sistema educacional, 

indo contra os interesses do trabalhador que esperava urna edu

cação ernancipadora de si mesmo e de seus filhos com relação ao 

analfabetismo, ã ignorância e ã servidão intelectual. 22 

o ginásio secundário não havia sido substancialmente mo 

dificado pela LDB. Dele estava ausente a orientação ocupacio

nal e prátiCas educativas que se prestariam a valorizar o tra

balho e para ele encaminhar grande quantidade de adolescentes. 

Multiplicavarn-se diferentes sugestões sobre os rumos da 

mudança da escola secundária. 

Elementos vinculados aos setores progressistas propu 

nham a criação de novas escolas, corno, por exemplo, os Centros 

Integrados de Ensino ~~dio ou Escolas Compreensivas de Nível 

2l FRElRE, Paulo; OP. cit., p. 23. 

22Cf. FERHANDES, F.lorestan. 
Palestra realizada durante a 
escola pÚblica em são Paulo. 
1961, pp. 170-173. 

o trabalhador e o projeto da LDB. 
I Convenção Operária em Defesa da 
RnEP, R.J. 35(82):170-l73,abr./jun. 
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Médio nas zonas urbanas, o incentivo à abertura e reestrutura 

ção de ensino indus ·trial, comercial, agrícola, ou, ainda, a 

expansão de cursos do SENAI e do SENAC. 2 3 

As soluções mais ousadas desses setores, apoiando-se no 

argumento de que o desemprego assim corno a instabilidade no 

emprego eram decorrências de um ensino secundário que não 

atendia às solicitações profissionais da indústria, propunham 

o entrosamento das escolas com as empresas de trabalho, as 

instituições trabalhistas formando assim, com elas, conselhos 

de mão-de-obra. 21t 

Ao lado dos setores progressistas, educadores católi -

· cos de tendência renovadora, defendendo a educação para a 

construção de uma sociedade humana e mais justa, visualizavam 

urna nova concepção de escola secundária, que prestasse seus 

serviços aos setores marginalizados da população e que, con -

vertendo-se num centro da comunidade, promovesse a construção 

de uma nova prática pedagógica que definitivamente se voltas~ 

se para o social, a fim de tomá-lo sua fonte de reflexão e 

de açao transforrnadora. 

Na efervescência ideológica dos movimentos por urna edu 

cação popular, nos anos 60 surgiu urna nova concepção de esco

la secundária. Esta concepção representava urna alternativa di 

ferente quanto à, política de dominação cuitural que os Esta

dos Unidos tentavam implantar através dos acordos · de financia 

mento de projetos de educação para o país. Tentava-se criar 

urna escola secundária comunitária, popular e profissional. 

23Cf. ABREU, Jayme, op. cit. (Escola Hédia) , pp. 5-26. 

24Cf. B1\GlUCHEVSI<Y, Nanuel. A inforrnacão ocupacional no ensi 
no médi o. Diário "de Notíci as, Rio. In: RBEP - R. J., 35 (81) :-
200-202,jan-lrrar196l, pp. 200-202. 
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" ••• Temos cerca de l2 milhõe s de adoles 
centes sem escola média, espalhados em i= 
menso território aLtamente diversificado" 
verdadeiro arquipélago cultural em que os 
processos de produção e de vida cultural 
apenas emergem do mais crasso primitivismo. 
( ... ) t preciso que os técnicos de educa -
ção tenham a coragem de enfrentar nossos 
problemas e nosso ntvel cultural" propondo 
sistema escolar que seja nacional, mesmo 
que, confrontado com o padrão universal,pa 
reça infe ri 021. t para um Brasi l semi-agrã 
rio e em fase i.nicial de ' industrialização
que temos de faze r uma es co la popu.lar". 2 5 

3.2 A PROPOSTA PEDAG6GICA DE LAURO DE OLIVEIRA LIMA: 

UM GIN~IO POPULAR DE BASE PROFISSIONAL 

Em junho de 1963 1 quando Paulo de Tarso assumiu o cargo 

de Ministro da Educa9ão, firmou seu compromisso de conduzir os 

rumos da educação nacional nas linhas do programa democrata 

cristão do qual era representante. Tal programa' prete'ndia urna 

reforma educacional que ampliasse o ensino no Brasil, transfo~ 

mando-o em ."instruIrento de cultura popular" ao alcance das "mas 

sas operárias, urbanas' e rurais". 2 6 

Em seu discurso de posse anunciava: 

"Quero convocar a todos os brasi leiros, s~m 
distinção de credo, posição social ou ideo
lógica, para uma campanha, a curto prazo, 

25LIMA, Lauro de Oliveira. A escola secundária moderna. 5a. ed. 
R.J., Fundo de Cultura, 1967, p. 334. 

2 6TARSO, Paulo de. Discurso de posse. ~, R. J., 40 (91): 68-
71 jUl./set. 1963, p. 69. 
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que terá o objetivo de permitir que, ainda 
nesta geração, a Educação, efetivamente, se 
ja um instrumento de desenvolvimento, e a 
Cultura um meio de libertação do povo brasi 
leiro, cultura que liberte o homem, que õ 
faça irmão do seu irmão, e não seu competi
dor indiferente; cultura que nascendo do 
trabalho, saiba transformar concretamente o 
mundo~ saiba humanizar o mundo e não seja 
um simples ornamento ocio8o daqueles que a 
dominam" o 27 

Lembrando a encíclica Pacem in Terris, na q~al João XXIII 

mostrava . a incompatibilidade da paz com a miséria, prometia c~ 

locar toda sua capacidade de trabalho a serviço da construção 

de um novo Ministério da Educação, a fim de que este se apre -

sentasse como 

"um instrumento eficaz da luta patriótica 
no sentido de mudar as estruturas, de 8upe 
rá-las~ para 8uperar a iniquidade que as 
vi ci a, para supe rar toda a injus tiça que 
há de se r vencida pe la noss a disposi ção de 
luta, em favor dos princtpios cristãos que, 
com elas, são incompattveis".28 . 

Através de Paulo de Tarso, introduziram-se no MEC ou

tros elementos até certo ponto identificados com a idéia d~ 

uma educação para a promoção da justiça social. g assim que 

Lauro de Oliveira Lima se vê investido das funções de Diretor 

do Ensino Secundário onde, momentaneamente, retoma, com grande 

vigor, a divulgação da "filosofia do Ginásio da Comunidade" , 

que vinha amadurecendo desde o final dos anos 50, época em que 

havia formulado a idéia de uma escola secundária popular de 

base profissional. 

O aspecto principal de sua idealização consistia na en-
... 

trega, a comunidade,do processo educativo da juventude, utili-

zando seus recursos para a aprendizagem profissional, aprendi-

27TARSO, Paulo de. op. cit., p. 70. 

28 Idem, p. 71. 
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zagern essa cujas características seriam fornecidas pelo pró 

prio meio, reeditando, de certa forma, o sistema de aprendizes 

já utilizado na Idade Média e a experiência de , treinamento 

no trabalho ('lWI), emp~endida na segunda guerra IÍ\~dial. 

Como afirma Lima: 

"... Todas as forças positivas da socieda 
de devem ser convocadas para estq grande ar 
rancada~ tarefa fundamental da comunidade 7 
educar a juventude para os destinos da na -
cionalidade. Até agora~ todas as leis e 
projetos quê se apresentam são meras "varia 
ções" do modelo estereotiyado que se fixoü 
em nossa mente como arque tipo de escola se
cundária desligada das condições e aspira -
ções, nacionais o Não temos que dar satisfa- , 
ção ao que se convencionou chamar~ univer -
salmente~ escola pós-primária~ se o de que 
precisamos~ nesta conjuntura brasileira~ é 
dar o arranco final para o desen vo 7,vimen to". 2 9 

Mais ainda: 

"Onde houver uma oficina~ uma empre$a (co -
mercial~ agrlcola ou industrial) ~ onde um 
artesão exercer sua atividade~ onde um téc
nico trabalhar em serviço especializado~ al 
se nucleará um pequeno grupo de adolescen 
teso para (pelo sistema de aprendiz) adqui -
rir rudimentos de uma profissão". 30 

o primeiro ciclo do ensino secundário, na 'proposta de 

Lima, teria a duração determinada por um número mínimo de ho -

ras de atividade para cada disciplina ou prática educativa. 

Sugeria~se cinco disciplinas escolares (Vernáculo e 

Literatura, Matemática, História e Educação Cívica, Geografia, 

Problemas Sociais e Econômicos, Ciências). Nas . disciplinas 

29LIMA, Lauro de Oliveira, op. cit., p. 334. 

3 o Idem, p. 336. 



.114 

citadas, a Literatura .era considerada o melhor meio de forma

ção do pensamento reflexivo; a Matemática, a oportunidade de 

formação progressiva dq pensamento abstrato; a História e a 

Educação Cívica, instrWl'ento para a participação na· vida polí

tica do país; a Geografia e Problemas Sociais e Econômicos,p~ 

paro para participação no desenvolvimento através do estudo do 

meio sócio-econômico e por fim, as Ciências, o meio através 

do qual se estudaria o sistema de produção e os problemas da 

adaptação do homem no meio (fauna, flora, geologia, etc.). 

Corro práticas educati·vas, sugeriam-se todas as ativida

des que permitissem certa preparação para o uso do lazer. Elas 

seriam ministradas em escolas ou instituições especializadas 

com o intuito de apenas formar o bom gosto artístico. ·Assi·m, 

Desenho seria dado em ateliers, a Escultura nos museus de 

artes, a Pintura nas pinacotecas, a Leitura em bibliotecas ,etc. 31 

Previa-se um curso diurno com 8 horas repartidas em dois 

turnos: o escol.ar (com cinco horas diárias, em que o aluno e

xerceria atividades curriculares, práticas educativas e extra

curriculares) e o turno profisssional (onde o aluno· teria opo~ 

tunidade de iniciar-se profissionalment~ através de atividades 

realizadas em oficinas, instituto de línguas, empresas, servi

ços ou repartições). 

Pretendia-se, ainda, humanizar o curso noturno, por 

meio do prolongamento de um ano no ciclo, que passaria, dessa 

forma, a ter 5 anos, com a diminuição do tempo escolar, fixado 

em 1440 horas anuais, através de duas horas e meia de aulas 

por noite. 

o ano letivo, assim como as férias, deveria ser adapta

do às circunstâncias locais, particularmente ao sistema. de 

produção para aproveitamento da mão-de-obra nas colheitas e no 

31LH1A, Lauro de Oliveira, op. cit., pp. 337-338. 



·115 

pequeno artesanato. 

Os recursos' da comunidade permitiriam aos estudantes a 

prática de esportes , nos estádios e praças de esporte existen -. , 

tes nas cidades brasileiras;, a formação profissional far-se-ia 

através do aprovei tarrento de profissionais em exercício nas 

alfaiatarias, sapatarias, oficinas de automóvel, rádio e tele

visão, entre outras. 

As atividades extra-curriculares seriam exercidas em 

clubes de jovens através do~ quais os adolescentes poderiam e

xerci tar sua liderança. 

Os programas seriam organizados e revisados por ~ se~ 

nário regional de p~ofessores; o regime didático, centrado nos 

trabalhos de equipe; a promoção e o ingresso, simplificados. 

Propunha-se a abolição do exame de admissão, exigindo-se, ape

nas, a escolaridade primária completa. 

Nas escolas secundárias populares, o regime disciplinar 

seria dirigido pelos próprios alunos, que teriam sua particip~ 

ção garantida na elaboração do regirrento interno ao lado dos 

pais, mestres e administradores. Admitia-se uma oscilação etá 

ria, por parte dos alunos, num período máximo de três anos,b~ 

cando-se, gradativamente, alcançar a homogeneização cronológi-' 

ca. 

Em linhas gerais, assim era concebida a estruturação e 

organização dos ginásios populares que, segundo seu idealiza -

dor, teria a vantagem de aproveitar a mão-de-obra de milhares 

de adoles centes • 

Esta formulação de ginásio popular foi apresentada, ain 

da em 1958 como anteprojeto, ao HEC, por solicitação da DEI 

por intermédio, de Armando Hildebrand, como substitutivo do 

projeto de Ginásios Industriais, praticamente, sem alteração. 32 

Hei. LU1A, Lauro de Oliveira, op. cit. (Escola). Apêndice 2. 
Uma escola secundária popular' de bas e profissional, pp. 345-358. 
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Tendo consciência da posição inusitada defendida, qu~

to à transformação do ginásio secundário, Lima advertia: 

" . •• o Sabe-se que só em clima pós-revo Luci 
onário pode a generalidade dos homens (hab? 
tuados a agir dentro de quadros fixos e com 
prometidos com as forças da reação) repen = 
sal' livremente os problemas. Mas, é posst
vel talvez que, através de um processo de 
envolvimento, como este dos chamados Giná 
sios Industriais, possa ser iniciada drásti 
ca reação que de novos · rumos à escola secun 
dária b rasi lei ra". 3 3 

A aliança entre Armando Hildebrand, elemento vinculado 
ao ensino industrial, e Lauro de Oliveira Lima, que em 60 ass~ 

mià a postura de educador católico de tendência renovadora,com 

a finalidade de propor uma alternativa de transformação do 

ensino s·ecundário pode ser explicada da forma que se segue. 

Alguns elementos dos setores progressistas l~gados 

DEI eram sensíveis à idéia de uma participação mais direta 

... 
a 

da 

escola no processo de produção, embora estivessem 

por razões diferentes daquelas que impeliam, nesse 

os educadores católicos renovadores. A ênfase destes 

motivados 

sentido, 

últimos 

recaia sobre a transformação social que uma educação, nessa 

linha, pudesse promover, enquanto que os primeiros privilegia

vam o processo pedagógiCO enq~anto oportunidade de uma aprendi 

zagem real e de desenvolvimento de certos hábitos necessários 

ao "bom operário" • 

. Aliás, em 1949, quando discutia a possibilidade de pro

dução pelos alunos, nas escolas de ensino industrial, de obje

tos e peças destinados à venda, Hildebrand afirmava: 

no que se aprende em determinada situação 
não se transfere para situações inteiramen
te diferentes, conforme a Psicologia antiga 
julgava. Dat a necessidade de aproximar o 
mais ·poss{vel a oficina escolar da oficina 
industrial~ em suá organização~ em seu fun-

UCf~ LIMA, Lauro de Oliveira, · op. ci t. Apêndice 1 , p. 334. 
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cionamento e em seu esptrito. Evitar sem -
pre o 'faz de conta'. O efeito do atraso 
na con élusão e en trega do trab alho ~ o e fei
to das pequenas modificações no projeto~ de 
imperfeições de acabamento~ etc. são mais 
sen tidas quando o ob je to se des tina à venda~ 
do que quando o julgamento final se resume 
em uma nota do professor. Enfim~ o aluno~ 
aprendendo em uma situação de trabalho pro
dutivo~ aprende a viver a vida do profissio 
nal~vivendo-a e não apenas se prepara parã 
vivê-la". 3 .. 

O ' substitutivo dos Ginásios Industriais, escrito por 

Lima, com o incentivo de Armando Hildebrand, chega ao MEC mas 

encontra uma série de resistências, não só por parte dos seto

res conservadores que lutavam pela,manutenção dos privilégios 

das escolas particulares, mas também dos setores progressistas 

ligados ao SENAI e SENAC que viam, na escola secundária popu -

lar, a negação de seus serviços educativos e o extermínio do 

sistema paralelo em que se constituiam. 

vertia 

Lima, ao discutir os impasses da educação brasileira ad 

"0 sis tema paioate to é pago também pe lo povo 
que já oontribui oom seus impostos na'manu
tenção de um sistema esoolar absoleto".35 

Mais ainda: 

"SENAI ~ SENAC~ oampanhas para formação de 
mão-de-obra são exemptos da anarquia do es
forço de investimento em eduoação".36 

3~HILDEBRAND, Armando. Industrializacão das Escolas de Ensino 
Industrial. Boletim CBhI. 3(4): 259-260, abre 1949, p. 259. 

3SLlMA, Lauro de Oliveira. O impasse na educação. R.J., Vozes, 
1969, p. 223. 

36 Ide m, p. 224. 
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A idéia de uma escola secundária popular entrava em 

conflito direto com os interesses das áreas priv~das de ensi

no médio técnico e, portanto, não foi unanimemente aceita pe

los setores progressistas ligados à DEI. Por outro lado, o 

fato de Lima ser, inspetor seccional da DES, na época em que 

surgiu o ginásio industrial, sugerido pela DEI, contribuia p~ 

ra manter um jogo indeciso no qual se disputava o "apadrinha

mento" da su~estão.apresentada. 

Os órgãos administrativos do ~mc, assim corno os das se 

de predoIlÚnio; por . cretarias de educação, lutavam por áreas 

sua vez; a DES e a DEI, na tentativa de 

gio disputavam a posse da nova idéia. 

aumentar seu prest! -

O que se quer destacar, aqui, entretanto, é que os CO!!" 

f1itos gerados pela concepção de um ginásio popular, manifes

tavam, dentro da elite educacional e, mais especificamente do 

próprio MEC, a divergência de posição quanto ã urna educaç~o' 

e1itista, na q~a1 a prioridade incidisse sobre metas qualita-

tivas e uma educação popular, na qual a ênfase coubesse 

metas quantitativas. 

.. . 
as 

A proposta pedagógica de Lima nascia impregnada pelo 

entusiasmo da educação, para usar a linguagem de Nagle e Pai

va37 , através da qua1 ' a escola se tornava um instrumento de 

fundamental importância para a transformação social. Nessa 

perspectiva, a escola secundária não seria mais um centro de 

informação e sim de treinamento e reflexão. Mais propriamen

te, "uma organização de massa dos jovens para engajá-los na 

tarefa de construção social". 3 8 

37Cf. NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. 
S.P., Edusp, 1974 'e PAIVA, Vani1da p., op. cit., especialmente 
pp .. 19-49. 

38LIHA, Lauro de Oliveira, op. cit. (Impasse), p. 314. 
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Entretanto, o entusiasmo pela educação presente em Li 

ma, não lhe permitiu enxergar, de imediato e com suficiente 

clareza, as limitações 'intranspon!veisque o próprio capita 

lista periférico, com ~~a industrialização poupador~ de mão 

de-obra, consti tuia à imp1an.tação de um ginásio da comunidade. 

Mais tarde, ele próprio, de certa forma, reconheceria 

a relativa ingenuidade pela qual havia-se deixado levar, ao 

afirmar: 

"Uma sociedade baseada na concorrência não 
pode fazer uma escola conectada com o si8-
tema de produção. 
A escola única supõe uma sociedade 8em clas 
se~ sem concorrência~ sem segredos comer -
ciais. .A manutenção da empresa privada ·e
xige,que ela crie seu próprio sistema de 
preparação da mão-de-obra sob pena de ter 
que abrir-se 'para o treinamento promovido 
pelo poder publico". 39 

Segundo Lima, por ocasião de sua posse na DES, em 1963, 

o seu projeto de ginásio industrial, elaborado em 1958, tinha 

recebido, altamente modificado a denominação de ginásiO moder 

no. 40 

39LIMA, Lauro de Oliveira, op. cit., p. 294. Apenas nos ter
mos de comparação, por oposiçao, podemos advertir que Armando 
Hildebrand, em 49, ao examinar as possibilidades de industria 
lizacão das escolas de ensino industrial, já assinalava comõ 
uma de suas desvantagens a "concorrência desleal com a indús
tria local". Dizia ele: As escolas são mantidas pelos pode -
res pÚblicos. Se particulares, não são obrigadas, em nosso 
país ao pagamento de determinados impostos e taxas. Além dis
so, quem nelas trabalha para a producão são os alunos, que não 
recebem salário e que não sobrecarregam a empresa com taxas 
de seguro, assistência, aposentadoria, etc. Ora, isto leva 
a escola industrial a poder concorrer vantajosamente com a 
indústria da localidade, o que é injusto e prejudicial às pro 
priasempresas que as escolas procuram assistir e auxiliar ~ 
fornecendo-lhes pessoal profissi onalmen te habi li tadq". HILDE
BRAND, Armando, · OP. cit. (Industrialização), P. 260. 

!t°ef. LIHA, Lauro .de Oliveira, op. cit. (Impasse), .p. 221. 
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Enquanto a sua proposta encontrava séria opo'sição, den 

tro do Ministério, para concretizar-se, a proposta dos seto -

res progressistas, ligados ã DEI, ganhava forçai graças ao 

crescente prestígio que auferia diante dos objetivos econômi

cos do governo de promover o incremento da produção industrial. 

3.3 O PRESTiGIO DA DEI E A SECUNDARIZAÇÃO DO ENSINO INDUSTRIAL 

Em linhas gerai$, a proposta pedagógica dos setores pr~ .. 

gressistas, vinculados ã DEI, e~a a mesma que, nos anos 50,ha 

via se firmado com a Reforma do Ensino Industrial. Através de 

la, lançava-se, como vimos anteriormente, um modelo alternati . 

vo para reorganização do ensino médio. Tal modelo propunha 

a renovação do ensino médio sem a transformação estrutural da 

sociedade, agora, nos anos 60, veementemente discutida por 

diversos grupos entre os quais se situavam os educadores cató 

licos de tendência renovadora. 

Em 25 de abril de 1961, o decréto n9 50.942 complerren

tava a regulamentação da Lei N9 3.552, de 16 de fevereiro de 

1959, dispondo sobre a organização e funcionamento do ginásio ' 

industrial. 

Através desse decreto, o curso básico de ensino indus

trial, agora denominado ginásio industrial, mantinha seu carã 

ter de ~ultura geral,apresentando como objetivos a ampliação 

dos fundamentos da cultura, a exploração de aptidões e capaci 

dades discentes e a orientação do educando na escolha de opoE 

tunidades de trabalho ou prosseguimento em estudos ulteriores 

(art. 19 e 29). 
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A organização do ginásio industrial previa a existência, 

em cada série, de no mínimo três disciplinas compulsórias(Po~ 

tuguês, Matemática, Inglês ou Francês) e duas optativas (art. 

39, itens I,II e III). Seis a doze horas das atividades dos 

alunos seriam destinadas ã práticas em oficinas, de modo a 

permitir uma iniciação em atividades nos ramos industriais 

predominantes na região (art. 39, item IV, art. 49). Os alu

nos seriam, ainda, orientados, elementarmente, sobre os prin

cípios e métodos de organização racional do trabalho, aplicá

veis ã atividades produtivas (art. 69). Esta última norma ~ 

guladora da organização do ginásio industrial revela a influ

ência da divulgação pela CBAI do TWI em nível escolar, o que 

comprova o interesse na contribuição do ginásio industrial,p,2 

ra o aumento da produtividade fabril que o modelo desenvolvi

mentista exigia. 

A nosso ver, vale a pena destacar, ao lado da proposta 

da DEI, o prestígio que ela ganhava em virtude mesmo da polí

tica econômica adotada, cujo eixo se situava na industri-aliza 
-çao. 

o próprio decreto acima mencionado, em seu artigo n9 

8, destacava: 

"Aos ginásios industriais será dada prefe
rência na dis tribuição dos · recursos do MEC 
destinados à concessão de bolsas de estudo 
e aux{lios para instalação e manutenção de 
escolas". 

A 17 de junho de 1961, o HEC criava, pelo decreto n9 

50.811, o Grupo de Trabalho de Expansão do Ensino Industrial 

(GTEEI) que apresentava, entre diversos objetivos, o de reali 

zar estudos, levantarrentos e e .laborar planos de expansão do· 

ensino industri.al; elaborar, impr~nur e distribuir mànuais 

de ensino e material didático, rever a organização e o funcio 

namento das escolas técnicas e industriais com o intuito de 

adaptá-las às condições sócio-econômicas do país (art. 19, i-
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tens a) ,c) ,h) ). 

As despesas para a execução do respectivo ~ecreto fica 

vam a cargo do Fundo Nacional de Ensino Médio e ' de recursos 

provenientes da verba especial destinada ao Desenvolvimento E 

conômico e Social e das verbas destinadas em Regime Especial 

de Financiamento (art. 59). 

Em 22 ~e agosto de 1961, o decreto n9 51.225 propunha 

que o ~mc, através da DEI, adotasse.as medidas necessárias pa 

ra o funcionamento e expansão, em bases econômicas, do Setor 

de Produção de cada uma das escolas de ensino industrial sob 

sua jurisdição (art. 19). 

Tal decreto mostrava o interesse do poder executivo em 

conectar o ginásio industrial ao sistema produtivo, interesse 

esse que coincidia com aquele apresentado por alguns elemen -

tos vinculados a DEI, como foi o caso, já citado, de Armando 

Hildebrand. 

As despesas do Setor de Produção seriam atendidas pelo 

Fundo Especial de que tratava o art. 31 da Lei 3.552/59 e que 

se formava através das subvenções dos poderes públicos, dona

tivos, doações e quaisquer outras contribuições particulares. 

Através de tal medida, pode-se inferir que,legalmente, 

as empresas privadas poderiam ser levadas a colaborar mais 

intensamente com os es forços do poder público na expansão da 

rede escolar industrial do país. Tal expectativa foi confir

mada por ocasião da aprovação do Programa Intensivo de Mão-de 

-Obra Industrial (PIPMOI), a 18.12.63, que exigia, em seu ar-

tigo 19, a participação das empresas industriais na 

de tal empreendimento. 

-execuçao 

Com o objetivo de expandir o ensino industrial, o poder 

público procurava,' também, canalizar os interesses da política 

de ajuda norte-americana para a educação e, já em 15 de junho 
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de 1961, celebrava, através do MEC, um programa cooperativo 

de educação industrial com a United States Operations Mission 

to Brazil (USOMB).~l 

Os ensaios da política externa independente e a possi

bilidade futura de exportar produtos manufaturados para outros 

países do 39 mundo afiguravam-se corno urna saída para as difi

culdades criadas pela industrialização poupadora de mão-de-o 

bra e a possibilidade do estabelecimento de um capitalismo na 

cional que exigia uma educação voltada para a produção. 

No MEC, o setor que mais poderia contribuir nesse sen

tido, pela sua organização, pessoal treinado, e experiência ~ 

cumulada através de ~iversos serviços já prestados, era a DEI. 

Por esses motivos, ela foi convocada, em 1963 para co

ordenar o programa intensivo de preparação de mão-de-obra in

dustrial.~2 O ginásio industrial, cuja organização e funcio

nmoonto haviam sido regulamentados pelo decreto 50.492/61 foi 

tomado como base, para a construção da Rede Nacional de Giná

sios Industriais, segundo a proposta em 1962 do Programa de 

4-1 A USOI-1B destinara importância de setenta mil dólares e o HEC 
a de quarenta milhões de cruzeiros, recursos esses a serem 
administrados pela CBAI., Cf. os termos do convênio In: RBEP, 
R.J., 36(84): 227-230 out./dez. 1961, pp. 228-229. 

~2A aprovação do programa intensivo de preparação de mão-de-o 
bra industrial é dada pelo Decreto n9 53.324 de 18.12.63. A' 
especificação de seus objetivos é fornecida pela Portaria n9 
46 de 31.01.64. ' O primeiro pode ser encontrado In: RBEP,R.J., 
41 (93): 124-125, jan./mar., 1964. O segundo pode ser encon
trado In: RBEP, R •. J., 41(94): 272-274, abr./jun., 1964. l\.in
da sobre o PIPI'IOI consultar: HEC, DEI. Um programa difere nte, 
1970. 
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Emergência para a Educação." 9 

Ao mesmo tempo que a DEI lançava o ginásio industrial 

corno alternativa possíve.l para a defasagem representada pelo 

ginásio secundário com vistas a resolver as necessidades eco-

nôrnicas do país, a DES apresentava o Ginásio Hoderno, 

ve re'mos . adi an te • . 

3.4 A PROPOSTA DE CRIAÇ~O DOS GIN1\SIOS HODERNOS PELA DES 

corno 

A idéia de criação dos ginásios modernos pela DES apr~ 

sentava corno objetivo transformar o ginásio secundário e con~ 

tituir-se num modelo possível para a estruturação e funciona

mento do Ensino Nédio • 

• +30 Programa de Emergência pretendia: a) ampliar a rede das 
escolas médias mantidas pelos estados ou municípios; b) proID2 
ver o pagamento de 60% das bolsas de estudo concedidas pelo 
r-.'lEC a escolas secundárias particulares; c) elevar o nível do 
ensino médio e baratear seu custo através da edição, em eleva 
da tiragem, de livros de texto e outros materiais didáticos.
A fim de atir1gir tais objetivos o Programa de Emergência des
tinava verbas para ampliação de matrículas de ensino nédio nos 
estabelecimentos estaduais e municipais; para a constru~ão da 
Rede Nacional de Ginásios Industriais e para a construçao e 
equipamento do Centro Integrado de Ensino Médio de Brasília , 
destinado a funcionar como núcleo de demonstração, ' formação e 
aperfeiçoamento, d~ professores para o ensino secundário,' téc
nico e normal. BRASIL. NEC - Folheto - Programa de Emergên 
cia do HEC para 1962, Brasília, 1962. 
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Os ginásios modemos nasciam da propos,ta de secundari

zação do ginásio industrial e pretendiam 'avançar, além dela, 

pela oferta de maiores opções de ensino vocacionai aos adoles 

centes. 

Desse modo, Gildásio Amado enfatizava 

" ••• o governo brasileiro, a partir de 
1967:, definia claramente uma pol{tica inte 
grativa, para o ensino médio Em vez ãe 
escolas deste ou daqueZe ramo, incentivava 
a institu,ição de ginásios integrados. Na
que la época, ~s tava nos seus primei ros dias 
de ap Zicação a Lei de Dire tri zes e Bases. 
Não era nela que se calcava o projeto dos 
ginásios modernos, mas na legislação do 
ensino industriaZ, que certamente não pode 
ria oferecer fundamentos para o novo tipõ 
de ensino, com a variedade de opções que 
por sua própria natureza teria que abran 
ger.A Lei de Diretrizes e Bases dar-lhe
ia fundamentos mais amplos, principalmente 
peta extensa variedade de cursos que admi
te, com flexibilidade de currtculos e faci 

, lidades de ' articulação"o44 -

Os ginásios modemos eram concebidos como educandários 

integrados, que ministrando todos os cursos de nível médio, 

permitiriam maior variedade de currículo e possibilidades de 

preparação profissional aos que, sem oportunidade de concluir 

o curso ginasial, fos~em impelidos a ingressar imediatamente 

numa determinada ocupação. 

Apresentavam como objetivos a eliminação da antinomia 

entre trabalho intelectual e técnico, através da integração en 

tre práticas de trabalho e cultura geral, o desenvolvimento de 

atitudes e hábitos próprios às atividades técnicas, através do 

manejo de inst~~entos simples utilizados na produção e funci 

4 .. AMADO, Gildásio. ' Ginásio Modemo. Palestra proferida na ABE, 
em .29.10.63 publicada In: RBEP, R.J., 41 (93): 17-30, jan./mar. 
1964, p. 28. ----
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onamento das empresas, e 9 fornecimento, ao aluno, do conheci 

mento dos prinêípios científicos gerais e do valor social e 

econômico da produção. 

Em linhas gerais, sua organização incluia, nas la. e 

2a. séries, a iniciação em práticas de trabalho industrial(aE 

tes gráficas, madeira, cerâmica, metal, eletricidade, noções 

de desenho técnico), trabalho agrícola, trabalho comercial(o

perações simples de registro de entrada e saída do material 

das oficinas e controle de custo). A escolha ent~ essas três 

opções ou estudos abstratos segundo as tendências e aptidões 

ao adolescente, permanecia fixada para a 3a. e 4a. séries. 

A proposta dos ginásios Modernos também encontrava re-

sistência quanto a sua concretização, particularmente por 

parte dos setores vinculados ao ensino técnico privado. 

Entretanto, de todas as formas possíveiS, a DES,através 

de Gildásio Amado, buscava renovar o ginásio tradicional. 

Já em fevereiro de 1961, por sua sugestão, a comissão 

incumbida de · regulamentar os ginásiOS industriais incluia, no 

decreto 50.492 de 25.04.61, em seu artigo lO, a possibilidade 
. . 

de funcionamento desses ginásios nas próprias escolas secundá 

rias. Tal medida, segundo Amado, seria mais econômica para 

o poder pÚblico, uma vez que grande número de unidades da re

de secundária poderia ser adaptado .ã nova solução. It 5 

Apesar de aceita, a iaéia não foi concretizada. 

Entretanto, a possibilidade de transformação do giná 

sio secundário não foi abandonada e os Ginásios Modernos fo 

ram adotados pelo Plano Trienal de Educação •. 

Com relação ao ensino médio, o ~lano Trienal apresent~ 

ItSAMADO, Gildásio, op. cit. (Ginásio Moderno), p. 27. 
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va, dentre diversos objetLvos, a implantação da rede nacional 

de Ginásios Modernos, que ministrariam cursos de 2a., 3a. e 

4a. séries do 19 ciclo do nível médio, orientados para a edu

cação e para o trabalho, na proporção de uma unidade para ca

da 100 concluintes da 6a. série complementar (alínea d) ). 

Torna-se importante chamar atenção para o fato de que, 

no mesmo plano, a criação dos ginásios modernos estava intim~ , 

mente ligada ã extensão da escolaridade urbana de 4 para 6 

anos de duração. 

Diante disto deve-se observar, em primeiro lugar,que o 

Plano Trienal não apresentava a meta de extensão da escolari

dade primária com clareza. Se, nas diretrizes gerais, gener~ 

lizava essa extensão a "'todos os brasileiros da zona urbana", 

nos objetivos educacionais restringia-a aos "melhores grupos 

escolares do país". 

Em segundo lugar, vinculando a criação dos ginásios m~ 

demos ã clientela proveniente dos cursos primários ' compleme~ 

tares, o Plano Trienal tomava por pressuposto a existência po~ 

sível de uma ' gradual adoção da extensão da escolaridade de 4 

para 6 anos nas escolas primárias urbanas. Manifestava-se , 
também, como mecanismo de reforço de a crença na 

da educação complementar criar uma atitude nova com 

ã educação e desviar s~us destinatários do ginásio 

capacidade 

relação 

tradicional. 

No entanto, se a educação complementar havia sido "con 

sagrada" pela LDB, ela própria a desvalorizava, não permitin

do a aceitação da educação para o trabalho e impedindo sua 

transformação em canal condutor para um curso secundário téc

nico. 

A permissão de ingresso na 2a. série do 19 ciclo (e -nao na 3a., corno seria o esperado) e a , exigência de exame das 

disciplinas obrigatórias deste ciclo para continuidade dos 

estudos em nível ginasial pelos egressos dos cursos comolemen 
~ -
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tares tiveram um sentido inverso ao pretendido. Afastaram 

seus possíveis destinatários, que preferiam prestar o 

de adndssão e ingressar'no ginásio secundário. 

exame 

Desta forma, a criação dos ginásios modernos, através 

do Plano Trienal, já nascia entravada, já corria o risco de 

urna existência exígua e acidentada, na dependência, que fica

va, do êxito da experiência de educação complementar a nível 

primário. 

Essa foi a proposta d~ reforrnulação do ginásio secundá 

rio, que Lima encontrou quando assumiu a DES, em 1963. 

Evidentemente ,. a solução apresentada por Amado, para s,2 

lucionar os problema~ que o ahtigo ginásio revelava em sua 

defasagem com relação aos objetivos econômicos brasileiros,di 

feria, profundamente, daquela sugerida por Lima quando discu

tia a possibilidade de se implantar um ginásio da comunidade. 

Diante dessa situação, Lima retomou a proposta do· Giná 

sio Nodemo, mantendo o nome, mas alterando substancialmente 

sua concepção e reorientando-a no sentido da escola secundá -

ria popular de base profissional, tal qual havia proposto no 

substitutivo encaminhado ao l1EC em 1958, por solicitação de 

Hildebrand, com o apoio de alguns elementos vinculados à DEI. 

Nesse sentido ,empenhou-se em difundir o novo Ginásio 

Hodemo como o ginásio da conunidade, através de uma série de 

medidas que não se restringiam apenas a atingir os grupos di

retamente ligados ao HEC, mas que incluiam a popularização da 

idéia através da distribuição, em todo o país, de posters a 

ela alusivos. 

Por outro lado, dentro da política de ampliaç,ão das 

oportunidades educativas às camadas populares e na tentativa 

de ganhar a adesãó para sua formulacão de gináSio da comunida 
, -

de, Lima percebe u a incongruência de filiar a criação ele um 
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possível ginásio moderno ao sucesso duvidoso da educação co~ 

plementar. Em vista disto, procurou divulgar a idéia de um 

Ginásio Henor, apresentada pela primeira vez em 'Brasília, no 

ano de 1963., com o objetivo de solucionar o problema da exte!!, 

são da escolaridade e de substituir as 5as. e 6as. séries do 

curso complementar que ainda não tinha tido oportunidade de 

se generalizar. 

o respaldo legal para a criaç~o do Ginásio Menor si tu,!! 

va-se no § 39 do art. 35 da Lei 4.132 de 1954, Projeto Nestor 

Jost. Através dele, o currículo das duas primeiras séries 

do 19 ciclo seria comum a todos os cursos de ensino médio. 

Dessa forma, pensou Lima num curso ~ue fosse ambivale~ 

te, a ponto de participar concomitantemente dos ciclos primá

rio e médio, apontando, nele, as seguintes vantagens, entre 

outras: maior prestígio para o curso complementar primário e, 

portanto, grande possibilidade de sua aceitação social; maior 

entrosamento entre o magistério primário e s .ecundário; pos

sibilidade de aproveitamento da capacidade ociosa de espaço 

nos grupos escolares; sua introdução nos municípios e povoa -

dos onde não existisse escola média; seu escape ao burocrati~ 

mo da organização da escola média e, finalmente, sua caracte

rística realista de funcionar como escola terminal para 90% 

dos adolescentes que abandonavam o ginásio tradi cional entre 

a 2a. e a 3a. séries. 

Tal idéia, entretanto, não pôde ser concretizada, pois 

o CFE, na época, não expediu um parecer que a aprovasse. 

Este fato serve para exemplificar, ao lado da dissen -

sao entre as diretorias do HEC, a crise do poder deci.sório e 

os conflitos e divisões internas que fragmentavam a força da 

própria DES, já, por esta época, bastante abalada. 

Na tentativa de superar o impasse, aliviando as tensões 

entre as diretorias do MEC, elaborou-se a Portaria 347, de 
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16 de setembro de 1963, sob a inspiração de Lima, que propu -

nha o entrosamento da DEI, DES e DEC para orientar e dar as -

sistência aos sistemas estaduais de ensino médio, na irnplant~ 

ção dos ginásios modernos previstos no Plano Trienal de Educa 

ção, agora com urna orientação diferente daquela que os impre~ 

nava na época da elaboração do plano.~6 

Não houve tempo, entretanto, para a 

tratégia em virtude das mudanças políticas 

retornada, mais tarde, quando da criação do 

Ensino FUndamental do MEC. 

-execuçao desta es- . 

de 1964. Ela seria 

Departamento de 

Não foi possível, igualmente, realizar o "acordo de 

cavalheiros" proposto por Lima, com base ·no parágrafo 19 do 

artigo 49 da LDB, que previá a presença de disciplinas do cur 

so secundário nas duas últimas séries do primeiro ciclo dos 

cursos técnicos e, através do qual ele propugnava a partilha 

das áreas de influênci a no MEC, de Irodo que a DES passasse a 

cuidar exclusivamente do primeiro ciclo (médio), deixando o 

curso colegi"al sob o controle das diretorias de ensino técni": 
co ... 7 

Tais medidas revelavam sua falta de visão no q~e dizia 

respeito ao crescente e silencioso esvaziamento dos poderes 

do MEC, desde meados dos anos 50, totalmente comprometidos, a 

través da LDB, que pas.sou a pri vi legiar o CFE e as Secreta 

"6Ver Portaria n9 347 de 16.09.1963 In: ~, R.J., 40(92) 
205-207, out.des. 1963. 

. . 

1t7 LH1A , Lauro de Oliveira. Estórias da Educacão no Brasil: De 
Pombal a Pass arinho. 3a. ed. H. J., Ed. Bras! ii a, s. d., r:>. 2lã. 
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rias Estaduais de Educação como novos centros de decisões.~8 

.-
Como afirmou Oliveira Lima, algum tempo apos sua ges -

tão na DES: 

"Nossa ilusão reformatória era tanto maior 
quanto~ visto agora o problema~ na pera -
pectiva do tempo~ esqueceramos que naque
la ocasião~ o Ministro da Educação já per 
dera~ totalmen te seus poderes ~ trans fe ri= 
dos para o Conse lho Fe de ral de Educação •• :' .. 9 

Desta forma, as soluções de reorganização do ensino roê 
dio nao encontraram no período 61 a 64, urna administração fOE 

te para executá-las. O MEC encontrava-se demasiadamente en -

fraquecido pelas divisões i~ternas e destituído legalmente 

de seu poder decisório. Por sua vez, o CFE, passando a con -

centrar maior parcela de poder, acabou realocando-o a nível 

estadual, abdicando, praticamente dele através de sua atuação 

liberal. Tornava-se elerPortanto, crescentemente frágil e, 

.. 8Segun do Lima, o esvaziamento dos . poderes do HEC contou . com 
um aliado interno, a pr6pria DES que, a partir de 1956, a pr~ 
texto da "autonomia" dos educadores e unidades escolares pas
sou a ausentar-se do processo . decisório e executório. " ••• 
a administração renunciou ã liderança passou a orni tir-.se mes'" 
mo antes de serem criados os conselhos, criando um hiato va -
zi6 profundamente contrastante com o período anterior, C ••• ). 
Ficou proibido, de então para frente, qualquer sugestão dos 
técnicos e .assessores que implicasse em o MEC tomar iniciati
va direta (Criou-se um tabu em torno disto). Os "centros re -
gionais" de educacao e cultura, rumo para onde caminhavam, es 
pontanearnente, as'inspeto~ias seccionãis, foram desistimula -= 
dos ( ••• ). A CADES (sobretudo, os cursos de preparacão do e.xa 
me de sufiCiência) foi sendo restringida, transform~do-se ã 
merrQrável ca~anha de reciclagem e arregimentações do magisté 
rio em cursos formais dados pelas faculdades de fi losofia',pro 
cesso que institucionalizava e corrompia a renovacão pedagogi 
ca em curso (urna espécie nova de seriação dos par~elados!) -
( ••• ) Lembro-me que era proibido rro!)or soluções que implicas 
se~ na criação de serviços pÚblicos de educação. Certa vez~ 
propuz a criação de centros reqionais para em::>réstir.lO de re -
cursos audio-vis uais junto às Insnetori as Seccionais. ReSDõi1 
deraiít'-me que I isto violava a autorlOrnia das unidades escolares' 
(sic!). Foi quundo re'-lliquci: 'IC1as um equinar:1ento ocioso nu
Da unidade es colar é 0 I118Srl O que construir u m açude nara . be -
o e r 5gua de cui a ••• ' - era o triunfo absoluto do PRIVl\'l'IVIS -
::0 ••• ". LI:Ü'., Lauro de Olivciril, on.ci~. (Sstórias) ,pp.209-210. 

t, 9 I 1 c.em, pp. 21 8-219. 
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com sua fragilidade, incentivava, implicitamente, o' fortaleci 

menta da interferência, em assuntos educacionais, do grupo de 

técnicos ligados ao Ministério do Planejamento, .irigerência es 

sa consolidada definitivamente após 64. 

As propostas pedagógicas de renovação do ensino secun

dário, que partiam da DEI ou da DES, exigiam seu fortalecimen 

to dentro do poder executivo em cota muito mais elevada do 

que poderia suportar a estrutura de poder vigente na época. 

Assim sendo, as. soluções apresentadas parareorgani za

ção do ensino médio não encontraram condições propícias para 

sua viabilização. 

A Lei de Diretrizes e Bases havia permitido a criação 

de novos cursos e a instituição da flexibilidade curricular. 

Entretanto, em 1963, um levantamento, de âmbito nacional, dos 

cursos secundários existentes no país, realizado pela DES s o 

em estabelecimentos particulares de ensino, mostrava que o 

currículo adotado era estruturado à base de matérias, com pre - . 

dominância para línguas, sendo fraca a presença da ciência. 

Não havia, ainda, ,consenso unívoco quanto ao atendime~ 

to do que fossem práticas educativas. Nelas incluiam-se ati

vidades diversas, sendo as mais freqüentes a educação religi2 

sa e a artística. As de cunho vocacional tinham presença me

nos ponderável, nelas prevalecendo práticas da linha do ensi- , 

no industrial. si 

sOef. currículo ginasial secundário no Brasil depois da LDB. 
~, R.J., 44(100): 294-308, out./dez. 1965. 

51 0 levantamento realizado em 1356 ginásios brasileiros, da 
capital e do interior (com exceção do Rio de Janeiro e Alagoas) 
aponta que a educação vocacional a~arecia na propor2ão de 28,6% 
contra 47,2% de educação religiosa, 45,7% de educaçao moral 
e cívica, 40,7% de· educação artística, 33,4% de educacão musi 
cal e 11,3% de línguas. Na educação vocacional, as práticas 
da linha de ensino industrial constituiram-se em 80,8%; as 
de ensino ac:rícola, 9,6% e, finalmente, as de ensino comer
cial, 8,6%. Iden, p. 303. 
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Com a LDB,o poder pÚblico estadual ficava encarregado 

da promoção de um crescente esforço, pelo acréscimo de matr!

culas, que se ampliavam'encontrando-se, porém, ainda, em défi 

cit, considerados os · nú~ros absolutos entre populaç.ão escola 

rizável e escolarizada no pa!s52, assim como da manutenção de 

experiências de renovação do ensino secundário que pudessem , 

com o tempo, ser generalizadas. 

Em algumas o·casiões, essas duas metas mostraram-se in

compatíveis, gerando conflitos e promovendo a luta entre os 

grupos que controlavam as verbas e os grupos encarregados da 

criação de uma nova escola secundária. Isto aconteceu em 

são Paulo, quando a secretaria estadual de educação se indis

pôs com a equipe que coordenava a experiência dos ginásios VO 

cacionais. Estes con?tituiram-se numa proposta pedagógica,di 

ferente daquela até então vivida pelo ginásio secundário. 

3.5 UMA EXPERI~NCIA DE RENOVAÇÃO DO ENSINO SECUNDitRIO EM SÃO 

PAULO: OS GINitsIOS VOCACIONAIS 

Das experiências educativas na linha de orientação pa

ra o trabalho, no estado de·São Paulo, os Ginásios Vocacio 

nais . ti veram presença extraordinariamente marcante, não 

pela natureza· da experiência, em si, como pela polêmica 

.. so 

que 

52Um estudo de Nádia Cunha publicado em 1963, analisa o cres
cimento do ensino médio brasileiro entre 1961-1962. Revela que 
o índice de aumento de matrícula havido, 11,9%, rep·resentava 
menos da metade .do índice ideal, 28%, necessário para atender 
90% da população esco1arizáve1 no prazo de 10 anos. Por outro 
lado, os dados estatísticos mostravam, ainda, que o esforco pú 
b1ico revelava gr2~des proporções, apresentando, ao contrârio
do esperado, um crescimento relativo 100% maior que o do setor 
privado, 1ev~1do-se em conta os 17% de crescimento de suas ma 
trículas, contra os 8 ,5 % .da escola particular. CUiJII l\, Na.dia.
l\spectos Estatís ticos do Ensino r,lédio no Brasi 1, RBEP , R. J. 40 
(91): 186-190, jul./set. 1963. --
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despertaram por época do seu funcionamento até a sua extinção. 

3.5.1 ANTECEDENTES 

Os ginásios vocacionais têm sua origem vinculada aos 

cursos vocacionais realizados pelo SENAI entre os anos de 1945 

e 1958 e, que, de certa forma já estavam previstos pelo Códi-

go de Educação do Estado de são Paulo de 1933. 

O decreto n9 5.884 de 21 de abril de 1933, instituindo 

o Código de Educação do Estado de são Paulo, previa: 

- a criação de Cursos Pré-Vocacionais com duração de 

um ano, destinados aos alunos concluintes da escola primária 

que desejassem seguir profissão industrial, comercial ou agrí 

cola apresentando, portanto, como finalidades básicas, o apri 

moramento da cultura geral obtida na escola elementar e a ori 

entação profissional: 

- a criação de Cursos Vocacionais, de um ano, que fun

cionariam como estágio preliminar para os egressos do curso 

primário e dos cursos pré-vocacionais, em sua grande maioria 

(70 %) ; 

- a criação de Escolas Profissionais Secundárias, com 

três anos de duração, destinadas à formação de artífices e 

obreiros, que atendessem aos egressos dos cursos vocacionais; 

- a instituição do Serviço de En~ino Secundário Geral 

e Profissional, cóm várias atribuições(dentre as quais, a de 

estudar a possibilidade de unificação da escola secundária, a 
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de melhor articulação das matérias dos cursos secundários, gi 

násios e escolas profissionais, a de melhorias do ensino de 

trabalhos manuais no curso primário e seu ajuste nos últimos 

anos a um plano de aprendizagem profissional; a do estímulo à 
promoção, no interior e na capital, de exposições dos traba 

lhos das escolas profissionais como meio de propaganda do en

sino profissional) • 

Sob a inspiração do Diretor do Departamento Regional .do 

SENAI (SP) , Engenheiro Roberto Mange, tais ginásios foram cri 

ados com ' os objetivos de servir tanto para recrutamento mais 

aprimorado de aprendizes ajustados psico-sócio-economicamente 

à aprendizagem industrial e ao futuro exercício profissional 

nessa área, como também caracterizar-se numa oportunidade de 

experimentação pedagógic'a, na qual estariam especificamente e!!. 

volvidos concluintes do curso primário que não tivessem possi 

bilidade de cursar outras escolas. 

-Estes cursos nasciam explicitamente com a preocupaçao 

de colaborar na resolução do problema de desocupação do menor 

que permanecia fora da escola entre o períOdO de conclusão do 

curso primário, geralmente 12 anos, e o início da época legal 

de trabalho em qualquer atividade, aos 14 anos. 

Nas palavras de Mange, a grande massa de egressos da 

escola primária, em c~mpasso de espera, acarretava um enorme 

desperdício de valores humanos e constituia-se ainda, em fon

te de graves desajustamentos sociais. 

Dizia ele 

"Eviden temen te" deixando-se ao des amparo 
t;o delicado per{odo na vida do jovem" po 
der~ o meio social receber" no futuro ho= 
mens inúteis" quando n;o perigosos" a se 
arrastarem pela vida inteira criando pro
b 7-emas em todos os se tOY'es" que r seja no 
terl~en o profis sional" econôm'ico" fami liar 

-r" • i' ~ . o u mef.nno pOI.-'/,t'/,co. E'.7 conseq ,enc'/,a" 8U1'·-

gem (?c[)aptações que podem variaY' de[)de as 
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mai8 8imple8 deficiência8 de produção à 
mai8 completa 8egregação do meio ambiente~ 
com a8 inelut~vei8 con8eqUência8 educati -
va8 e sociai8"o 5 3 

Alegava ainda Hange, a favor dos cursos vocacionais, a 

vantagem na racionalização do recrutamento de trabalhadores a 

través da separação ·"científica" dos que se ajustariam ao 

trabalho fabril e, conseqüentemente encaminhados para a indús 

tria, daqueles que se ajustariam à outro tipo de atividades 

não industriais. 

Os cursos vocacionais do SENAI apresentavam, ainda, c~ 

mo objetivos psico-pedagógicos, o ensino de conhecimentos bá

sicos e o adestramento em atividades manuais ao lado da orien 

tação profissional,c~m 6 intuito de auxiliar os menores na 

escolha da profissão, fosse ela industrial ou não. Com a du~ 

ração de um ano, eram organizados, em unidades componentes de 

72 alunos, distribuídos em quatro turmas de 18 alunos cada. 

Ao seu término, o aluno encaminhava-se imediatamente à indús

tria. 

Se o recém-formado exercesse função de natureza quali

ficada, retornaria ao SENAI, para preparar-se no respectivo 

ofício, . conciliando-se assim o exercício profissional e o cur 

so de aprendizagem. 

Em meados da década de 50, o número de cursos vocacio

nais instalados na rede escolar do SENAI havia crescido dema

siadamente, acarretando maiores encargos financeiros e agra -

vando a polêmica, que ganhava então contornos mais definidos 

e que dividia as opiniões dentro e fora da instituição. 

Os cursos vocacionais deveriam ser de exclusiva respo~ 

sabilidade do SEHAI ou estar definitivamente à cargo' do poder 

5 3 HAN GE, Roberto. ·Cursos Vocacionais e Orientação Profissio -
nal no SENAI. I"lonografias Sr.:: :.JAI (6): 5-9,1947, pp. 5-6. 
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pÚblico? 

Com a morte de seu criador, em 1955, os cursos vocacio 

nais foram sendo suprimidos até sua completa extinção em 1958. 

3.5.2 A CRIAÇÃO DOS GIN~IOS VOCACIONAIS 

No início da década de 60, um dos principais assesso ~ 

res de Roberto Mange,' o psicólogo Oswaldo de Barros Santos,e~ 

carregado da chefia da Divisão 'de Seleção dos extintos cursos 

vocacionais do SENAI, era nomeado Presidente da Comissão da 

Reforma do Ensino Industrial do Estado de são Paulo. Sugeriu 

então, que ressurgissem os cursos vocacionais, embora sob um 

outro prisma. 

Ao lado de outros colaboradores5~, empolgado com a ori 

entação das escolas compreensivas norte-americanas e com a e,! 

periência já realizada pelo SENAI, encaminhou os trabalhos da 

comissão no sentido da afirmação de alguns .princípios básicos 

para a organização de tais cursos. Esses princípios teriam 

sido os seguintes: 

- os cursos vocacionais deveriam constituir a primeira 

etapa do ensino de grau médio, abrangendo alunos .de 11 a 15 ~ 

nos; 

-- os cursos vocacionais nao deveriam ser avulsos, mas 

atingir o período' de escolaridade do primeiro ciclo do ensino 

secundário, const~tuindo assim os ginásios vocacionais; 

s'+''lalter Barioni, Nelson de Campos Pires, Marcos Pontual e 
Carlos de r·loura Bastos, entre · outros. 
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. - o currículo deveria abarcar o duplo objetivo de for-

necer educação geral e iniciação experimental em 

tipos de tarefas exploratórias; 

diferentes 

os professores e alunos deveriam participar das ati

vidades escolares por um período nunimo de 6 horas diárias; 

- a experiência dos ginásios vocacionais deveria ser 

estendida aos ·demais ginásios da rede estadual de ensino. 

As conclusões a que chegou a Comissão de Reforma do 

Ensino Industrial, partilhadas por educadores do Ensino Secun 

dário nela presentes, ao lado dos especialistas do ensino in

dustrial, foram apresentadas ao governo do estado como propo~ 

ta de realização de uma experiência de transformação da esco

la secundária que pudesse ser generalizada. 

A Reforma do Ensino Industrial paulista, Lei 6.052 de 

03 de fevereiro de 1961, ~gulamentada pelo Decreto 38.643 de 

27 de junho de 1961, criava os Ginásios Vocacionais ss que, 

em 1962, passavam a ser instalados já com o aval da Lei de 

Diretrizes e Bases, aprovada em dezembro de 1961, que permi -

tia a criação de escolas .experimentais. 

Subordinados à Secretaria dos Negócios da Educação do 

Estado de são Paulo, através do Serviço de Ensino Vocacional, 

criado pelo decreto citado anteriormente e sob a coordenação 

de Maria Nilde l1ascellani, implantou-se a experiência que 

contava com profissionais provenientes de movimentos diversos 

e que por isso mesmo, num primeiro momento, apresentava, em 

comum, apenas a idéia de realizar um trabalho que ultrapassa-

55 Ao todo foram criadas 6 unidades. A unidade da capital foi 
instalada em 1962, juntamente com as das cidades de Americana 
(cidade industrializada) e Batatais (zona agrícola). Em 1963 
instalaram-se as unidades de Rio Claro (centro ferrOViário) e 
Barretos (zona agro-pecuária); em 1968, a de são Caetano do 
Sul. A unidade da capital, que funcionava junto à sede do Ser 
viço de Ensino Vocacional, poss uía 19 e 29 ciclos i as demais
eram apenas ginásios. 
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sse os limites do convencional. 

Como adverte Santos Ribeiro, 57 embora houvesse di ver -

gências quanto à explicitação da nova proposta de escola se -

cundária em decorrência do engajamento anterior desses educa

dores quer em movimentos universitários, movimentos católicos 

de militância ou movimentos pedagógicos do tipo classes expe

rimentais, tais discordâncias não chegavam a nível de confli

to suficiente .para comprometer a própria experiência embora 

mesclassem a atuação do grupo subdi v.idido em adeptos de con -

cepções puramente pedagógicas de renovação escolar ou visões 

mais abrangentes com princípios filosóficos bem delineados 

oscilando entre a universalidade e/ou concreticidade do pro -

cesso educativo e do homem a que esse processo iria servir. 

3.5.3 A PROPOSTA PEDAG6GlCA DOS GIN~IOS VOCACIONAIS 

Os ginásios vocacionais 58 constituem um evento mau co

nhecido entre nós. Uma série de obstáculos impedem que sua 
realização seja devidqmente apreciada. Tais dificuldades e

xistem, desde a coleta de material escrito, até a resistência 

de fontes orais em prestar depoimentos. Enfatizamos, portan

to, que o registro ora apresentado não pretende ser exaustivo, 

estando sujeito a possíveis acréscimos, e até correções, à 
medida que trabalhos mais detalhados surjam com relação a es-

57 Cf. RIBEIRO, Maria Luiza Santos. O CÓlégio Vocacional"Oswal 
do Aranha" In: GARCIA, t'lalter E. (coord.). Inovaçao educacio
nal no Brasil: problemas e perspectivas. No prelo. 

seDe agora em diante utilizaremos, neste trabalho, a sigla GV 
para re feri rmo-nbs ao ginásio vocacional. 
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sa área de interesse. 

Não se apresenta, aqui, uma avaliação do 'trabalho peda 

gógico realizado pelos ginásios vocacionais, uma vez que não 

há condições para tanto. Apenas, dentro das limitações im -

postas a esta pesquisa, procura-se caracterizar,em linhas ~ 

plas, sua proposta pedagógica e a grande polêmica que se re 

gistrou, já em meados dos anos 60, sobre a sua validade. 59 

Segundo os Planos administrativos e pedagógicos dos GVs, 

estes buscavam uma forma original de ensino secundário que 

situasse o adolescente brasileiro no processo histórico do 

desenvol vimen to. 

Para isso, a equipe que o implantava considerava como 

atitudes comportamentais básicas a serem desenvolvidas: a 

consciência da realidade e a participação em todos os setores 

da vida social. 

Em linhas gerais, portanto, propunha-se explicitamente 

a promover a participação do homem no processo de transforma

ção social pelo conhecimento da situação política-sócio-econô 

mica e cultural brasileira e pelo exame de problemas específi 

cos, gerados nas experiências de vida dos alunos na comunida

de. 

o planejamen'to iniciai dos GVs definiu-os como escolas ' 

comunitárias, instaladas a partir de sondagens das caracterís 

ticas culturais e sócio-econômicas da localidade,que procura

vam executar programas de interesses comuns com outras insti

tuições, particularmente outras escolas primárias e secundá -
rias. 

Definiam-se como linhas diretrizes na condução da prá-

59 A caracterizaçnopedasógica baseou-se apenas no documento 
P l aI10s Pe<1a<:;ógicos e lI.c1mini s trati vos dos Ginásios Es taduais 
Vocacionais do ~s tado de Sao Pa ulo, 196 8. 
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tica pedagógica a apreensão integrada do conhecimento, o va

lor do trabalho em grupo, o desenvolvimen,to de condições 

maturidade intelectual e social, o exercício consciente 

trabalho, a , definição de opções de estudo e ocupações, 

posição para atuação do próprio meio e a descoberta da respo~ 

sabilidade social. 

do 

a dis-

de 

Neste presente trabalho escolheu-se o currículo para 

fornecer uma rápida idéia de como algumas diretrizes aci

ma mencionadas nele transpareciam, influenciando sua própria 

concepção e orientando a construção das unidades pedagógicas 

que apresentavam como objetivo levar o adolescente à investi

gação da realidade. 

o currículo era concebido como um sistema de problemas 

ou de experiências de interesse comum e social para todos os 

adolescentes, como um 'conteúdo cultural que exigia, do educa

dor, a seleção de fatos e situações como resposta de eXigên -

cias da comunidade e da re~lidade social mais ampla. 

Apresentava-se, como proposta, um currículo integrado, 

que partia do princípio da não compartimentalização cultural, 

da sua apreensão dinãmic~, da sua possibilidade de interpreta 

ção do processo histórico. 

Nesse sentido, a área de maior significado no currícu-

lo dos GVs era a de Estudos Sociais, que incluía noções de . 

História, Geografia, Economia, Sociologia e Antropologia. Uma 

ou outra dessas disciplinas poderia ser explorada mais prof~ 

damente, dependendo da unidade em estudo. A partir de Estu -

dos Sociais, desenvolvia-se um sistema de relações com as 

demais áreas: Português, Hatemática, Ciências, Físicas, Biolo 

gia, Economia Doméstica, Artes Industriais, Práticas Comerci

ais e Agrícolas e, conforme o tipo 'e grau de relação desenca

deadas pela si tuaç,ão problema obter-se-iam di ferentes esque -

mas integratórios. 
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Tomemos corno exemplo uma unidade pedagÓgica desenvolvi 

da pelos alunos da 3a. série do G.V. de Rio Claro: a diversi

dade brasileira e a interdependência econômica 40s estados. 6o 

Essa unidade foi trabalhada no sentido de situar os 

fatores que poderiam trazer, ao país, um desenvolvimento inte 

grado. Nessa linha, vários problemas de estudo foram propos

tos, corno por exemplo: 

o que explica a grande influê-ncia de nordestinos para 

os estados do sul? O que representa, para o Brasil, o fato 

de ser a metade de sua população analfabeta? Apesar da diver

sificação regional, o Brasil é unido? 

Para responder à primeiraindagaçãó, desenvolveram- se 

vários trabalhos que giravam em torno de ternas tais corno: ín 

dice de natalidade e mortalidade, problema migratório e dis -

tribuição da população~ 

Quanto à -segunda indagação, os trabalhos procuraram vi 

sualizar o problema educacional sob o prisma das relações só- · 

cio-econôrnicas das populações. 

A terceira questão foi analisada através de estudos que 

procuravam destacar fatores corno religião, arte, família, lín 

gua, Constituição, aspiração ao desenvolvimento nacional. 

A disciplina Práticas Comerciais abordou aspectos das 

relações econômicas com base na nova unidade monetária estabe 

lecida na época: o cruzeiro novo, situando o papel da rede 

bancária nacional no desenvolvimento econômico e, realizando 

corno trabalho prático o Banco do G.V. no qual os alunos tive
ram oportunidade de elaborar fichas cadastrais, contas-corren 

60 Esta unidade foi desenvolvida durante os meses de agosto e 
setembro de 1967. Ver a relação de unidades pedagógicas de -
senvolvidas e.m 1968 nos Planos, Opa cit., pp. 238-246. 
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tes, ordens de pagamento, etc. 

Artes Industriais discutiu o preparo e sitúação de mão 

de-obra industrial, matéria prima básica para o desenvolvi

mento geral e tecnologia aplicada à indústria, estudada atra

vés da observação dos processos de extração e transformação 

do minério. Nesta última foi destacado, ainda, o papel da 

energia terrno~elétr~ca e hidro-elétrica corno fator fundamen -

tal na industrialização. 

Pode-se perceber no desenvolvimento da prática pedagó

gica descri ta a preocupação com a apreensão integr,!! 

da e dinâwica do conhecimento, na discussão de problemas de 

grande atualidade. 

Mas, ao lado de problemas amplos, corno os abordados,e~ 

tudos do meio eram também planejados e realizados de acordo 

com as expectativas e necessidades do alunos e de suas fam! 

lias, pois partia-se do princípio de que ambos eram os elemen 

tos de ligação com que a escola contava para penetração na 

comunidade. Entrevia-se, no contacto realizado com os pais, 

através da formação de grupos de estudo e trabalho, a possib! 

lidade de sua futura organização em grupos interessados na 

promoção do bem-estar comum. 

Em linhas gerais, a realização do trabalho pedagógico 

apoiava-se numa ação integrada entre professores, funcioná 

rios e demais técnicos. Esta ação iniciava-se nas pesquisas 

de comunidade para instalação dos ginásios 61 e prolongava-se 

nas reformulações constantes dos exames de admissão, encara -

61 0 Serviço de Ensino Vocacibnal possuía um Grupo de Pesquisa 
permanente constituído por licenciados em Ciências Sociais e 
especializaGos em .pesquisa. Entretanto, inicialmente, por é
poca da instalação dos GVs, as pesquisas de comunidade foram 
realizadas com a: colaboracão de voluntários do Instituto de 
~elações Sociais da Indústria, nrofessores em treinamento no 
Serviço de Ensino Vocacional e àlunos de Ciências Sociais da 
USP e Sedes !)apientiae. 
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-dos como ponto de partida .para a compreensao global do aluno 

por parte da equipe educacional, nos planejamentos e avalia -

ções curriculares, feitas bienalmente, no processo de avalia

ção do trabalho discente e docente e, na compreensão de que 

o planejamento administrativo e pedagógico não poderiam ser 

concebidos separadamente. 

Durante sua existência, os GVs obtiveram aplausos, mas . 

sofreram também diversas críticas. Destacam-se, dentre estas, 

algumas que parecem de interesse. 

Urna delas nega aos GVs a característica de escolas ex

perimentais que lhes foi atribuída pela equipe encarregada de 

sua implantação. Isto é, não admite o G.V. como experimenta

ção no sentido científico do termo e, conseqüentemente, nega 

a possibilidade da generalização dessa mesma "experiência" a 

partir da análise dos seus resultados. 

Essa crítica é formulada por Azanha62
, que não aceita a 

discussão dos GVs nesse nível. Poder-se-ia, entretanto, com~ 

ele próprio sugere, reco10cá-1a em outro nível, ou seja, exa

minar a contribuição dos GVs enquanto projeto de ação. 

62Azanha, discutindo as pretensões científicas de algumas pro 
postas pedagógicas, defende a tese de que é inviável o estabe 
1ecimento de validade científica para experimentações educa = 
cionais. Procura esclarecer o equívoco que, segundo o autor, 
existe na utilização inadequada do conceito de experimentação 
científica no planejamento, execução e apreciação de classes 
e escolas ditas experimentais. Segundo ele, a questão das 
escolas experimentais não seria, propriamente, sua validação 
em termos de uma resposta ou decisão com relação a hipóteses, 
e sim a busca de um modelo para a ação educativa. Em outras 
palavras, não se pode confundir dois nroblemas distintos:" a 
questão do conhecimento e a intenção educativa, pois em ·cada 
um há uma resolução. O primeiro exige uma resposta teórica e, 
o segundo, um projeto de ação. Se a primeira resolucão impor 
ta na criação de um instrumento experimental o segundo neces= 
sita da elaboração de procedimentos que, no campo educativo , 
possa saber, nãó se as teorias educati vassão falsas ou verda 
deiras, mas se são viáveis diante das circunstâncias • Ver A
ZNlHA, José Pires. Experir,1cntação Educacional (uma contribui
ção nara sua análise).SP, Ldart, 1974. 
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Esta é uma análise difícil. Focaliza-se den'tro dessa 

pe rspe cti va, apenas o aspe cto que foi, a ,noss o ve r, o mais 

discutido nas entrevistas que realizamos: o papel ' do ginásio 

vocacional no que diz respeito à democratização do ensino. 

Com relação a esse aspecto, as críticas de alguns tes

temunhos são incisivas: o ginásio vocacional teria sido um e

quívoco. Pensado em termos de um provável instrumento de en

sino para todõs, converteu-se numa escola eli tis ta. 

Ao final dos anos 60, a orientação dos ginásios voca -

cionais estaria em franca oposição à iniciativa da Secretaria 

de Educação do Estado na extensão da educação ginasial à popu 

lação paulista e era, até mesmo, encarada como foco de resis

tência à implantação de uma filosofia demócrática de educação. 

As conseqüências das mudanças políticas instauradas em 

64 e que se desdobrariam com marcante intensidade em 68, afe

tariam drasticamente a eXi,stência dos GVs. Neste ínterim, o~ 

tras propostas de renovação do ensino secundário eram retorna

das, como por exemplo, os ginásios modernos, na versão de Gil 

dásio Amado, que passaram a denominar-se ginásiOS orientados 

para o trabalho e, mais ~arde, ginásios polivalentes. 

Para que melhor se compreenda a crítica sofrida pela 

posição dos educadores ligados aos GVs, é precisQ que se te 

nha uma idéia de corno elementos vinculados ã Secretaria de . 

Educação paulista e à equipe dos GVs encaravam o processo 

de extensão da educação secundária e a possibilidade de gene

ralização da experiência realizada. 

~ preciso ressaltar, entretanto, que tal fato ocorre 

noutro contexto. 

A visão, em linhas gerais, da situação política-econô

mica, sócio-cultural, após 64, torna-se, assim, extremamente 

importante nao só para entender a extinção dos GVs mas tam -
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bém para visualizar, mais claramente, o fato de tomarem impul 

so e ganharem apoio crescente outras iniciativas de e 'ducação 

secundária que não eram absolutamente novas. 

Desta forma, será oportuno discutir, no próximo capítu 

10, as pressões de natureza política e administrativa que os 

GVs sofreram, destacando a polêmi~a em que se converteu a 

democratização do ensino secundário no episódio de conflito 

entre a Secretaria de Educação paulista e a coordenação dos 

GVs. Neste capítulo será, também,estudado o desempenho do 

poder público com relação a outras alternativas de educação 

secundária e o estabelecimento de uma política educacional p~ 

ra o ensino médio. 



C A P ! T U L O 4 

A HODERNIZAÇ~O DO GIN~IO SECUND1\RIO AP6S AS MUDANÇAS 

POL!TlCAS DE 1964 

Com a Revolução de 1964 e a consequente opção pelo ca

pitalismo associado, implantaram-se reformas pedagógicas, Vis 

tas pelos grupos gove·rnantes como instrumentos capazes de 

criar condições favor.ávef.s para a inversão privada nacional 

e estrangeira e, conseqüentemente, pará o crescimento econômi 

co que se faz às custas do aumento dessa inversão. 

A desarticulação da Sociedade Civil diante do Estado 

e o fortalecimento do Executivo permitiram a ênfase e a exp~ 

sao da alternativa ideológica tecnocrática que se re.f1etiu na 

reorganização administrativa do Ministério da Educação e na 

organização de estratégias educacionais; das quais os Giná 

sios Po1iva1entes 1 são exemplo. 

Este capítulo tem por objetivo mostrar como surgem os 

GPEs e qual a sua proposta pedagógica. 

lA partir deste mOJrento, a referência aos Ginásios Po1iva1en
~es será feita através da sigla GPEs. 
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4.1 O CAPITALIS~ID ASSOCIADO COMO OpçÃO POL!TICA 

Várias análises sobre o modelo pOlítico-econômico, ado 

tado após 1964, já foram realizadas. Procuraremos destacar 

de alguns desses estudos 2 o que nos parece essencial para ca

racterizar a redefinição dos rumos do desenvolvimento brasi. -

1eiro. 

Sumariamente, as alterações mais evidentes trazidas 

pelas mudanças políticas nesse período podem ser caracteriza

das da seguinte forma.: 

tomada do poder pelos militares; 

- fortalecimento do Poder Executivo em 

ao Poder Legislativo; 

con traposição 

- centralização e modernização da administração pÚbli-

cai 

- reorientação das relações entre as classes, através 

do estabelecimento de uma política salarial e traba

lhista, com o objetivo de acelerar a acumulação do 

capital e conter o protesto social; 

- a redefinição da política educacional em todos os 

níveis de ensino, para atender às necessidades gera

das pelo modelo poiítico-econômico. 

2STEPk~, Alfred, op. cit. Ver especialmente parte IV. Os mili 
tares brasileiros no Poder 1964-1968: um estudo de caso . dos 
problemas políticos do governo militar, pp. 155-199. IAHNI, 
Octávio, on. cit. (Planeja~Bnto). Ver especialmente cap. VII 
Interdependência e· Hodernização (1964-1970), pn. 225-297. 
SINGER, Paul. A Crise do lIr.1ilagre ll

• (2a. edição). R.J., Paz 
e Terra, 1976. Ver especialmente parte II. A Economia brasi -
leira depois de 1964, pn. 77-9·7. 
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o regime militar implicou no abandono da expe riênci a 

democrática populista e na reorientação do modelo econômico , 

no sentido de remover os obstáculos ã plena . monopolização 

da economia e ã aceleraç{io da concentração do capi t·~l. Tal 

reorientação exigiu a modernização do sistema político-admi -

nistrativo e o estímulo do planejamento técnico em 

setores. 

diversos 

A modernização, como assinala Romanell~, constituiu-se 

na expressão da dominação, tanto em ~ito interno, como ex -

terno. Internamente, por criar mecanismos mais eficientes 

de controle administrativo pÚblico e privado, separando a 

produção do trabalho e, dessa forma, impedindo a visão críti

ca do conjunto do sis·tema e a organização reivindicativa dos 

trabalhadores. Exte~amente,·por assegurar a manutenção da 

distância entre o estágio da produção éientífica e cultural 

dos centros desenvolvidos, exportadores de equipamentos e 

"know-how", e dos países periféricos. Através da moderniza -

ção, os primeiros viam assegurada a ampliação contínua do 

mercado consumidor de seus produtos e os segundos viam elimi

nada a possibilidade de um desenvolvimento autônomo. · 

I.. medida que o país se orientava ·política e economica

rrente na direção do capitalismo associado, definia-se também 

a opção pela dependênCia cultural em nome do desenvolvimento 

nacional. 

A política de dominação cultural norte-americana inau

gurada na década de 50, "com o processo revolucionário cubano 

em linhas gerais, manteve-se. Foi difundida através de diver 

sos documentos governamentais, entre os quais podemos citar 

The Hutual Educational and Cultural Exchange Ac-t:: of 1961, tél!!! 

bém denominado Fulbrirrht-Havs Act. Através de porta-vozes di 

3 Cf. RO:1AiIELLI, otaíza de O. História da :Cducac:3.o no Brasil 
1930/1973. Petrópolis, Vozes, 1978. Ver espec~a1mente cap. 5. 
A pOlítica educacional dos últimos anos, pp. 193-259. 
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retos, convidados não só a participar de encontros e debates 

sobre educação no país, realizados após 64~, corno também a 

colaborar diretamente com o Conselho Federal de Educação e o 

Ministério do Planejamento, na "assistência a órgãos. educaci.2 

nais brasileiros, para identificação, . análise e solução dos 

problemas mais prerrentes do ensino no Brasil". 5 

Pode-se perceber nos planos governarrentais, elabora -

dos após 64, e, mais claramente, em alguns planos ·do que em 

outros, a presença da ideologia capitalista norte-arrericana. 

Ela encontra diversas formas.de expressão. Está presente no 

princípio do aperfeiçoamento e fortalecimento das relações 

internacionais dos Estados Unidos com o Brasil, na criação de 

projetos escolares específicos dentro da perspectiva do cará~ 

têr neutro da técnic~ de planejamento, na difusão da crença 

na eficácia da educação para a .solução·dos problemas sócio-e~ 

conôrnicos, no estímulo à modernização do sistema adrninistrati 

vo condutor de assuntos educacionais e na despolitização do 

processo educativo através da valorização de atividades curri 

culares, cuja ênfase incide sobre o exercício de práticas de 

trabalho dissociado da reflexão sobre o próprio processo da 

produção econômica em que tais práticas se inserem. 

o Programa Estratégico de Desenvolvimento, formulado 

em 1967, apre·sen tava corno um de seus princípios mais importél!l 

tes o reconhecimento da educação corno fator essencial ao de -

senvolvimento. Propunha corno diretriz básica a observação 

dos princípios do planejamento e modernização das atividades 

administrativas. A concretização desses princípios incluía 

di versas linh·as de ação, dentre as quais pode ser ci tada a 

I+Ver especialmente., BRASIL. INEP. II Conferência Hacional de 
Educação. Porto Alegre (1966) , 1967. 

5 I de m , p. 19. 
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"integração, através de projetos pilotos coordenados, no sis

tema de escolas associadas, para desenvolver a educação desti 

nada à compreensão e coordenação internacional". 6 

Com relação ao ensino médio previa, dentre outras me -

tas, a sua reformulação "para constituir, com o primário, um 

sistema fundamental que, atendendo ã elevação do padrão quali 

tativo, (assegurasse) a formação básica do educando e sua 

preparação para ati"vidades econômicas na indústria, agricultu 

ra e serviços". 7 

Por sua vez, o Plano Setorial de Educação e 

(72-74) em seus princípios doutrinários destacava: 

Cultura 

"No aonjun to dos fatores condicionantes do 
desenvolvimento sobres8ai~ já evidenciamos~ 
a educação. Não será~ entretanto~ uma edu 
cação qualquer que nos conduzirá~ para alem 
do desenvolvimento econômico~ à sociedade 
democrática. Terá ela de se oriental' in -
tencionalmente nessa direçãoo -
A sociedade-ãemocrática é~ por definição~ 
uma sociedade de pares. Politicamente~ en 
tre nós ~ uma igualdade foi a'lcançada nã 
letra da lei. Economicamente~ reina~ ain
da~ profunda desigualda4e~distribuindo-se 
a popu lação em camadas de ntve l mui to di -
Verso. Cumpre atenuá-'la~ pela justiça so
cial~ que ampara o fraco~ e pela educação~ 
que e'leva o homem ( ••• ) 
Para formal' o cidadão~ capáz de participar 
eficazmente da.~ atividades produtivas da 
Nação~ o saber que a escola democrática 
transmitirá' terá de ser um saber das coi --sas e nao um saber sobre as coisas~ com 

6Brasil. Programa Estratégico de Desenvolvimento. Diretrizes 
Setoriais do HE C • . Serviço de Documentaçao, 1967, p. 10. 

7 Idem, p. 12. 
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que se contenta a escola tradicional". 8 

Note-se como, no ' trecho transcrito acima, ocorre a se

paração entre desenvolvi~nto econômico e sociedade democráti 

ca, entre igu·aldade política .e econômica, entre o saber das 

coisas e o saber sobre as coisas. 

De um modo geral, na visão dos administradores ligados 

ã formulação de uma nova estratégia de desenvolvimento e mo -

dernização do sistema de ensino, está implícita a crença na 

possibilidade das nações atrasadas diminuírem a distância que 

as separa dos países desenvolvidos, através de um esforço de-.. -liberado e do controle dos aspectos essenciais a expansao e-

conômica do país. 

-Dentro dess a concepçao, . figura ã necessidade de lançar 

-se mão de paradigmas estrangeiros, particularmente dos cen -

tros hegemônicos capitalistas. A reprodução de alguns de seus 

traços característicos em qualquer nível (material ou não ma

terial) , em nossa sociedade, aparece como sinal de progresso 

econômico, embora não implique, necessariamente, em expressão 

de bem-estar social. 

Nessa perspectiva, o discurso separa desenvolvimento e 

conômico de desenvolvimento social, dá prioridade ao primeiro 

e justifica a exclusão que as camadas populares sofrem dentro 

dessa orientação política, admitindo a desigualdade econômica, 

mas apresentando a educação· como sua saída hipotética. 

Entretanto, não é qualquer educação que cumpre os obj~ 

tivos de formar o trabalhador ajustado à ordem capitalista. 

Torna-se necessário repensá-la sob a ótica da acumula

çao do capital, · o · que implica na seperaçao entre o saber das 

8BRASIL. I1EC. Pl ano Setorial de Educacão e Cultura (72-74). 
Brasília, Secretaria Geral, 1971, p. 15. 
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último 

que se 

identifica a cultura geral com um saber alienado, porque inci 

de apenas sobre as coisas, recai-se noutro tipo de alienação, 

uma vez que a ênfase na aprendizagem de instrumentalidades e~ 

clui a possibilidade de uma visão integrada do conhecimento. 

Nesse ponto, pode-se inferir do discurso que ele ape 

nas demonstra a exigência, na sociedade capitalista, do pro 

cesso educativo formar indivíduos intelectualmente alienados. 

Os princípios -doutrinários do Plano Setorial assim se 

expressam com relaçãQ ã educação para o desenvolvimento: 

"O ideal ser~ que cada um chegue ao grau 
mais e levado compat{ve 1 com as suas apti -
dóes; quanto mais educado o povo~ tanto 
mais próspera a Nação; quanto mais educado 
o indiv{duo~ tanto mais capaz de viver em 
plenitude. 
t certo que razões de ordem intelectiva im 
pedirão que muitos alcancem o topo~ ainda
que franqueada a todos a escada. Mas é 
certo~ também~ . que nos dias de hoje o fi l
xro econômico bar~a~ ainda~ a escalada de 
jovens promissores o 

Enquanto não se puder abrir largamente as 
portas da educação a cada um~ o interesse 
nacional recomenda que se favoreça a ascen 
ção cultural dos mais talentosos~ os mais 
capazes de mobilizar a ciência~ a técnica 
em favor do progresso social. O único bem 
que nação alguma está em condição de des -
perdiçar é o talento de seus filhos".9 

Admite-se no trecho transcrito acima a necessidade de 

uma política de estímulo ao rápido desenvolvip.~nto econômico 

9 BRAfaL. IvIEC. Plano :::etorial de Educação e Cultura (72-74). 
Brasília, Secretaria Geral, 1971, p. 17. 
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em detrimento do processo de democratização do ensino. 

A educação para o desenvolvimento não é, .pelo menos cir 

cunstancialmente, uma educação para todos. ~ uma educação pa 

ra os melhores. A preocupação implrci ta nessa perspectiva é 
a reorientação do processo educativo para promoção da expan 

são econômica, mas dentro de certos limites, a fim de não co

locar em risco a própria política econômica adotada. Dessa 

forma, .o discurso re'coloca a educação democrática não como ex 

pressão de um ensino para todos, mas' como sinônimo de um ensi 

no que atenda às aptidões individuais. 

o Plano Setorial apresentava ainda um elenco de proje-

tos, entre os quais se incluía o de construção, transformação, 

equipamento e treinamento de pess'oal para 'os GPEs, financiado 

pela Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Social (USAID) , 

a União e os Estados participantes. 

Segundo o Plano, . o projeto dos GPEs surgia da necessi

dade de elaborar soluções para o problema de estrangulamento 

das matrículas no nível ginasial, de dotar o currículo com 

caráter mais realista e prátiCO, de sensibilizar as agênCias 

de treinamento às necessidades de recursos humanos do sistema 

estadual de educação e, de estimular o aumento da eficiência 

administrativa de órgaõs envolvidos com o programa, oferecen

do-lhes novas alternativas de organização e atuação. 

Os objetivos explrci tos na atuação da USAID foram defi 

nidos por Rosson Lawrence Cardwell, Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos desse órgão, em 1967, da seguinte forma: 

"Uma das for·mas mais importantes de assis
t~zcia que a USAID proporciona~ sobretudo 
nos programas de educação~ é a que chama
mos 'Deve Zopm'en t Gran t'. Es ta assis tênci a 
se traduz em projetos conjuntos, baseados 
em . convênioD entre a USAID e o Pa{s em 
questão~ através dos quais se proporciona 
bs sistência técnica e equipamento que não 
é produzido no pa{s. 
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Os técnicos americanos ~ no caso~ trabalham. 
em estreita colaboração com técnicos brasi 
leiros ao mesmo tempo que a maioria dos 
projetos prevê a ida de bolsistas aos Esta 
dos Unidos para treinamento avança~o( ••• )TO 

Caracterizados os objetivos explícitos na atuação da 

USAID, resta ver, como tal tipo de ajuda financeira e técnica 

contribuiu para a manutenção da dependência cultural no país 

auxiliado. 

o estudo crítico mais recente sobre os acordos MEC-USAID, 

na redefinição da política educacional brasileira, após 64, é 

o de Otaíza de Oliveira Romanelli. Em seu estudo, a autora 

analisa a interferência da USAID, através de diversos acordos, 

e~ todos os níveis e ramos do· sistema de ensino, no planeja ~ 

mento e treinamento de pessoal e no controle do conteúdo ge 

ral do ensino. ll 

Em linhas gerais, Romanelli argumenta que os programa.s 

de cooperação MEC-USAID antecipavam projetos de reformas que 

visavam reorientar o sistema educacional, na direção do mode

lo desenvolvimentista adotado. 

Segundo a autora, os textos dos acordos firmados, por 

si só, não se constituíam em planos explícitos de reorienta -

ção do ensino, mas implicavam numa ação baseada na doutrinação 

e treinamento de elementos e órgãos brasileiros vinculados aos 

seus projetos. A estes elementos e õrgãos era outorgada a 

responsabilidade de conduzir a tarefa de implantação das re -

formas previstas, desenvolvendo um esquema de influência ba -

lOBRASIL. INEP. 11 Conferência Nacional de Educacão. Porto A
legre (1966), 1967, p. 17. 

llCf. ROf.1l\I-TELLI, Otaíza de O., OP. ci t., especialmente ,PjJ. 209- ~~ 16. 
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seado no princípio da reação em cadeia, isto é, dentro de um 

esquema de influência contínuo, realizado através de diversos · 

programas que deveriam, por sua vez, provocar o aparecimento 

sucessivo de outros. 

Romanelli admite que tais estratégias são apenas viá -

veis em situações de dependênCia, quando o setor interno se 

. predispõe a aceitar, e inclusive, assumir a respons abi lidade 

pela sua execução. 

Admitindo a validade deste argumento, torna-se oportu

no refletir mais pausadamente sobre o caráter de tal predispo 

sição. 

Parece evidente que a predisposição dos técnicos, que 

colaboraram no projeto dos GPEs, à execução de tais estraté -

gias não resultava apenas da reorientação dos rumos da depen

dência no momento histórico da Revolucão de 64. 
~ 

A autora sugere a existência de um processo de submis

são dos técnicos brasileiros à doutrinação e treinamento dos 

técnicos norte-americanos nessas equipes mistas, formadas por 

força dos acordos estabelecidos. 

A nosso ver, esse argumento dá ênfase apenas a um lado 

da questão. ' .:t! preciso. lembrar que os técnicos brasileiros, 

provenientes dos setores progressistas da elite educacional , 

estão convencidos, muito antes da assinatura dos acordos, de 

que uma solução do tipoGPE ou a ela assemelhada constituía a 

"melhor estratégia" para reformulação do ensino médio. 

o que queremos enfatizar é que a "submissão" dos téc

nicos brasileiros no momento de planejamento, coordenação e 

execução do projeto é apenas uma fase dentro de um processo 

mais amplo, que se iniciou muito antes de 64: o da dependên -

cia cultural que informou e construiu desde 30 o pensamento 

dos setores progressistas da sociedade. Afinal, é sob a in -
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fluência norte-americana que se esboça a Reforma do. Distrito 

Federal em 1932. ~ ainda sob ela que se formam · as lideranças 

do ensino industrial, cuja influência é difundida·para outros 

setores ligados aos demais ramos do ensino médio. 

Os técnicos brasileiros convocados a trabalhar na as -

sessoria técnica, ao lado de elementos vinculados a AID, viam 

nesse momento a oportunidade histórica de tornar viáveis, an

tigas idéias de renovação do ensino secundário. 

Com tal argumento .não se pretende justificar a atuação 

desses grupos, mas sim procurar situá-la numa perspectiva mais . 

ampla. O próprio processo de dependência cultural lançou 

seus efeitos sobre a compreensão que tais grupos tinham dos 

problemas do ensino secundário e de suas possíveis soluções, 

estabelecendo assim, os limites de sua capacidade crítica o 

que os levava a discordar algumas vezes dos técnicos norte-a 

mericanos, mas não no essencial. 

~ provável que alguns deles consentissem, como sugere 

Romanelli, no controle da educação pelos técnicos norte-ameri · 

canos, como se estivessem sucumbindo diante de uma "ordem de 

cima". Mas também é possível que outros estivessem optando, 

em nome do desenvolvimento nacional, pela associação às potê~ 
cias internacionais, o que é diferent~. Não só diferente ,mas 

extremamente sutil, porque implica num processo de envolvimen 

to com a ideologia cultural capitalista mais complexa do que . 

a primeira vista parece. A postura liberal-conservadora-mo 

derna12 que os técnicos brasileiros professavam levava-os a 

12Essa expressão é utilizada por ~'7agner Gonçalves Rossi. Se
gundo ele," ••• , a corrente liberal, que também poderíamos 
chamar de conservadora moderna, embora mantenha praticamente 
intactos os objetivos reais do pedagogismo conservador tradi
cional, dissimula esses objetivos (que se substanciam na manu 
tenção e reprodução existente), ao mesmo tempo que aumenta ã 
eficiência no seu cumprimento". ROSSI, Wagner Goncalves. Con
tribuição ao Estudo Crítico da Economia da Educaçâo CapitãIIS 
ta. S.P., Cortez & I·loraes, 1978, p. 32. Mais ainda," ••• opa 
pei do pedagogismo liberal(com seus cânones da igualdade de 
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optar pela manutenção da dependência cultural. Levava-os, tam

bém, a justificar a estabilidade social e a formação do trab~ 

lhador ajustado ã nova ordem capitalista, através de argumen

tos liberais mesclados aQs argumentos que incidiam sobre o 

valor econômico da educação. 

Ao mesmo tempo que as recomendações da Conferência de 

Punta deI Este permaneciam vivas e eram reeditadas nas Confe

rências Nacionais de Educação após 64 1', as estratégias adot~ 

das no sentido de sua concretização nem· sempre coincidiam in

tegralmente com os interesses imediatos das agências norte-a

mericanas de cooperação educacional. 

Dessa forma, o Relatório Meira-Matos e o Relatório do 

Grupo de Trabalho da .Reforma Universitária endossavam a refor 

mulação do ensino fundamental, tão requerida pela política de 

dominação cultural, mas enfatizavam com especial interesse a 

modernização do ensino médio em relação ao ensino superior, 

considerado nessa oportunidade o ponto mais vulnerável no sis 

tema de ensino pela demanda social crescente que a ela afluía 

continuamente e que se constituía em foco de agudas ·tensões 
sociais. 1 .. 

Interessava, sobremaneira, ã USAID o aumento do nível 

de escolaridade do trabalhador mas, como argumenta Romanelli 

12Continua ••• oportunidade, ' do ensino público mantido para to 
dos, por um Estado 'acima ' das classes', com a ampliação da a= 
tu ação dos profissionais em educacão, 'técnicos' que, na prá
tica são apenas burocratas, com s~u aceno ã mobi lidade social, 
que a igualdade de oportunidades instrumentaria pela ascensão 
social dos mais c'apazes, com toda a sua ap arência (denocrática) 
pernitiu aperfeiçoar a educação conservadora, atualizando-a, 
tornando-a mais eficiente, ade~uando-a às necessid~des do mo
mento histórico, caracterizado por novas formas econômicps(ca 
pitalismo monopolista imperialista). Idem,pp. 32-33. ' -

13CL BRASIL. I NEP. III ConferênCia Nacional de Educacão. Sal
vador (1967), v • . 1, 196 8 . 

1ltCL RO!U\HELLI, Otaíza de O • ., OP . cit., especialnente pp.234-235. 
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"o •• , esse aumento teria de ser concedido," 
de forma compattvel com a posição periféri 
ca de nossa economia: a industrialização -
crescente exige uma base de educação funda 
mental e aLgum treinamento, o "suficiente 
para0 indivtduo ser introduzido na" ~anipu 
lação de técnicas de produção "e aumentar ã 
produtividade", sem, contudo, ter sobre o 
processo nenhum controle, nem mesmo qual -
quer possibi Lidade de exigências saLariais 
que um ntveL mais elevado de escoLarização 
e qualificação acabaria por suscitar. En
fim ", era interessante para os meios empre
sariais que tivéssemos a mão-de-obra com 
alguma educação e treinamento, bastante pr~ 
dutiva e, ao .mesmo tempo, barata". 15 

A remodelação do ginásio secundário foi concebida corno 

urna estratégia da política educacional após 64 na direção da 

reorientação do ensi~o fUndamental no país, consubstanciada 

pela Lei 5.692 de 1971. 

Enquanto os Ginásios Polivalentes eram criados, os Gi

nários Vocacionais entravam em crise. 

4.2 A EXTINÇ~O DOS GIN~IOS VOCACIONAIS 

Foi no final dos anos 60, época de concretização dos 

primeiros acordos !"1EC-USAID com relação ao ensino médio, que 

a Secretaria de Educação do Estado de são Paulo propôs, corno 

urna de suas metas principais, a extensão da educação ginasial 

à população paulista. Indispôs-se então, com a .orientação 

dos GVs,considerando-os corno foco de resistência à implanta -

ção do processo de democratização da educação. 

1 5 RmmNELLI , Otaíza de O~, op. cit., p. 234. 
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De um modo geral, ~ educadores ligados aos GVs foram 

acusados de não aceitar a determinação da Secretaria de Educa 

ção no sentido da ampliação, não só do número de alunos mas 

também, da divulgação, sob a forma de publicações, das ativi

dades que vinham sendo realizadas nestas unidades. 

o grupo ligado à coordenação dos GVs identificava, mas 

exigências da Secretaria da Educação, uma negativa à propos- . 

ta pedagógica que eles estavam defendendo. Neste momento, a 

abertura da experiência a um número ilimitado de indivíduos 

foi encarada como medida apressada, que não levava em conta 

os problemas de avaliação e planejamento que tal expansão de

sencadearia. Por outro lado, a eXigência de maior divulgação 

do trabalho desenvolvido corria o risco de converter-se num 

modelo a ser simplesmente reproduzido. Isto sem dúvida, alte 

raria o sentido da proposta pedagógica dos GVs através da qual, 

cada unidade procurava encontrar soluções próprias para os prQ 

blemas específicos da realidade em que se inseriam. 16 

Em linhas gerais, os educadores ligados aos GVs aceit~ 

vam a generalização da experiência num ritmo gradativo, con -

trolado, para que a quantidade não pusesse em risco a qualida 

de do ensino e para que não se conf~~disse democratização com 
. . 

massificação. A proposta pedagógica dos GVs poderia ser esva 

ziada através de sua rápida extensão e, portanto, corria o 

risco de descaracterizar-se. 17 

Entretanto, a posição dos elementos vinculados à Secre 

taria da Educação e às escolas estaduais, que não participa -

vam de tal experiência, se situavam numa linha oposta. 

16Cf. SAN'l'QS, Haria Luiza, op. cit., especialmente pp. 8-9. 

17Esta posição talvez não tivesse sido unânime entre os parti 
cipantes da ex!,eriência e alguns elementos dela se teriam des 
ligado por não a apoi arem. -
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As palavras de Antonio Barros de Ulhoa Cintra, secret! 

rio da educação, na época, podem ilustrar- a posição divergen

te. 

".0. alguns" movendo-se num plano abstrat
do da realidade" dizem que apoiam a idéia 
de democratização e apenas combatem e la -
mentam a forma pela qual ela está sendo im 
plantada" pelos problemas que traz. Nãõ 
vejo, contudo" validade na posição desses 
que defendendo a democratização do ensino 
advogam a sua realização gradativa e na 
estrita medida e proporção das facilidades 
materiais - para fazê-la. Não se trata de 
simples questão de estratégia" mas basica
mente" de atitude filosófica e de concep -
ção da educação e do caráter do seu rela -
cionamento com os demais processos sociais. 
J á não é mais his_toricamen.te posstve l. esp!! 
rar que a democratização do ensino decorra" 
como si-mp l.es processo residual." de um de -
senvol.vimento econômico. Isso já aconte -
ceu na história de outras nações" mas não 
pode e não deve mais ocorrer. Sobretudo" 
não deve. Pois é eticamente indefensável 
o argumento de que" para ficarem mantidas 

-num certo ntvel. para aZguns" as oportuni
dadeseducativas possam ser sonegadas a uma 
grande maioria" com os mesmos direitos". 18 

A política de democratização, posta em execução pela 

Secretaria a~ ~a~cação, em 1967, unificava e facilitava o exa 

me de admissão, de modq a permitir o ingresso no ginásio da 

maioria dos egressos da ~sco.i.a primária. 

"Para a democ.:ratização do ensino ginasial. 
não havi a" pois es tratégi as al. te rnativas 
ã escoZha. A opção era entre o fazer e o 
não fazer. & foi feito. Os exames de admis 
são foram unificados e facilitados e a aprõ 
vação dos que a eZes compareceram alcançou
cerca de 90%. Todos foram matriculados" ( ••• ) 
Falou-se do rebaixamento do nlvel doensi-
no ginasial,. Mas" quais os critérios his
tóricos" socioZógicos e pedagógicos para a 
definição do grau de cultura que esse nl -

18CINTRA, Antonio Barros Ulhoa. A política de Educação do Es
tado de são Paulo. s.n.t. 
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veZ deve qpresentar? A idéia desse preten-
so rebaixamento repousa numa visão distor
cida e aris tocrática do ensino ginasial ••• "l' · 

Embora o discurso oficial rotulasse de elitista a ori

entação filosófico-pedagógica dosGVs, pode-se recolocar o 

problema, examinando seu caráter seletivo ao lado da seleti

vidade de outras experiências inovadoras, realizadas em são 

, Paulo, contexto político do final dos anos sessenta. 

Assim, ao lado de outras escolas, denominadas 

mentais,- criadas em são Paulo, à mesma época dos GVs, 

por exemplo, a Escola de Aplicação da Universidade de 

experi -

corno, 

são Pau 

lo, os GVs seriam mais abertos às camadas populares e, portC3!! 

to, menos seletivos. 

Enquanto na Escola de Aplicação da uSP a seletividade, 

bastante refinada, permitia apenas a presença de estudantes 

provenientes .das -'camadas mais ricas e mais educadas da socie-

dade, nos GVs ·, os mecanismos· de seleção eram constantemente re 
. ,-

elaborados ,no . in tui to de obter urna representatividade propo,! 

cional de todas as classes nas comunidades em que estavam in~ 
talados. 

No Plano Administrativo e Pedagógico dosGVs a .seleti...;. 

vidade é apresentada dessa forma: 

" •••. A função da seletividade~ visando a 
provação ou reprovação de candidatos tradr 
cionalmente ligada a este ou aquele desses 
instrumentos nos chamados exames de admis
são é transfigurada~ primeiramente" pela ' 
interpretação desses instrumentos; em se -
gundo lugar~ pela sua caracterização como 
ponto de partida para a compreensão global 
do aluno por parte da equipe educacional ; 
e finalmente~ como ponto de partida para 

19CINTRA, Antonio Barros Ulhoa, on. cit. O exame unificado de 
admissão ao ginásio em são Paulo foi decretado em 01/06/1967 e 
regulamentado pela ~ortaria de 28/06 do mesmo ano. 
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a compreensão global da nova 8ituação por 
parte do aZuno. Essa função de seletivida 
de não foi totalmente eliminada nos GV8(.7.): 
não contamos com recursos materiais neces~ 
sários ao atendimento da totaZidade dos 
candidatos. Para que as naturais apreen -
sões dos alunos post08 ne8tas 8ituaçõe8 de 
concorrência não prejudiquem a função bási 
ca de88es instrumentos~ temos expZicitado-
a eZe8 o momento em que a função da 8eZeti 
vidade entra em jogo".20 

Por outro lado, o SEV em seu Orçamento Programa para 

1968 incluia como prioridade a ampliação dos serviços educaci 

onais através da instalação de cursos noturnos de 

ciclo e de cursos técnicos de curta duração. 21 
primeiro 

Entretanto, se a preocupação com o atendimento escolar 

às camadas populares neles estavam presentes, não era menos 

verdade que o fechamento à maiores possibilidades de ingresso 

a ess as mesmas camadas ocorreu no próprio momento da imposi -

ção pela abertura de suas oportunidades educativas, por parte 

dos poderes .públicos, na tentativa de estender o ensino gina~ 

sial à maior parcela da população paulista. 

Esta contradição emergiu no final dos anos 60, ,ao mes

mo tempo em que as repercussões das mudanças políticas ocorri 

das em 64 tornava~se mais agudas, contrapondo-se, assim, 

orientação -centralizad~ra da política educacional após 64 

a 'orientação prática pedagógica dos GVs. 

... 
a 

e 

20Plano Administrativo e Pedaqógico dos GVs de são Paulo. são 
Paulo, 1968, pp. 51-52. 

21Este dado, obtido no plano, não nos permite concluir a res
peito das razões da adoção dessas medidas, ou seja, se elas 
foram previstas em resposta às críticas sofridas ou se real -
mente se inseriam dentro da linha de ação dos GVs. 
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As pressões de natureza política e administrativa cres 
. . --

ceram22 a tiü ponto que permitiram a radicalização das posi -

ções dos educadores ligados e não ligados aos GVs. No final 

da década de 60, os educadores engajados no processo pedagó~ 

co dos GVs já haviam amadurecido sua reflexão sobre a inova -

ção que suas idéias representavam e sobre suas repercussões 

político-sociais. Nesta fase, os GVs já haviam formado suas 

primeiras turmas, tendo oferecido uma contribuição significa

ti va em termos de subsídios que permitiam a extensão da expe

riência para o segundo ciclo. 

Em resposta ã pressão sofrida, os educadores engajados 

na experiê?cia exerciam uma contra-pressão. Seu objetivo era 

o de lutar pela não descaracterização, da experiência, iso1an 
' . --

do-se cada vez mais, não aceitando o ingresso indiscriminado 

de alunos em suas unidades, o que reforçou a acusação de ser, 

a instituição, "e1itista". 

~ medida que se interrompia o debate, em virtude, nao 

só de dissensões entre grupos ligados ã Secretaria de Educa -

ção de são Paulo e os diretamente vinculados aos GVs, mas 

principalmente em decorrência das mudanças políticas do país 

corno um todo, a prática pedagógica desses ginásios ganhava urna 

amplitude maior como instrumento de reflexão dos problemas da 

comunidade em que estavam inseridos e na busca para suas solu 

çoes. 

Esse impasse resultou numa saída inevitável. O forta

lecimento da política autoritária, após 64, enquadrou essa e~ 

periência até então considerada inovadora como revolucionária 

e, portanto, passível de extinção. 

22 As pressões administrativas efetivaram-se através do corte 
de verbas, que atingir os GVs. de diversas formas. No próprio 
Plano Administrativo e Pedagógico dos GVs (1968) há indícios 
dessas dificuldades. " ••• , o Ensino Vocaciona1 do Estado se 
debate com enormes ' di ficu1dades financeiras, o que tem provo
cado em alguns anos a flutuação de seus professores. (Diga-se 
de passagem que em 1965 todo o pessoal do E.V. teve um atraso 
de sete meses em seu pagamento)'. On.cit., p. 19. 
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Esta é, sem dúvida, uma explicação possível para a si

tuação polêmica em que se viram envolvidos os GVs. Torna~se, 

porem, necessários, estudos mais acurados, que possam esclare 

cer melhor o assunto ·em questão. 

o término da experiência dos GVs foi acompanhada, par~ 

lelamente, pela instalação de unidades ginasiais que também 

se propunham a renovar o ensino médio, na linha de influência 

da política cultura·l de dominação norte-americana;- foram os 

Ginásios Orientados para o Trabalho, também conhecidos como 

Ginásios Polivalentes, Ginásios Onicos ou Pluricurriculares. 

4.3 A CRIAÇÃO DOS GIN~IOS ORIENTADOS PARA O TRABALHO 

Os Ginásios Orientados para o Trabalh02 
3, primeira ver 

são dos Ginásios Polivalentes, surgiram no bojo das mudanças 

políticas de 64. Foram criados no momento inicial de reorien 

tação das funções estatais, particularmente da política econô 

mica que se implantava no intuito de resguardar o país de uma 

possível solução não capitalista e que incluia o estabeleci -

mento de estratégias com vistas ã formação de recursos hurna -

nos para o desenvolvimento. 

Entretanto, nesta fase inicial, em que o próprio Esta 

do se reorganizava, os GOTs caracterizava~se, apenas, como 

uma medida prática e imediata, cuja finalidade era a de fazer 

23 A partir deste momento as referências aos Ginásios Orienta
dos para o Trabalho serão feitas através da sigla GOTs. 
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frente aos "desvios" que a intensa demanda social pela educa

ção secundária provocava, urna vez que a defasagem, entre a 

proposta pedagógica dos antigos ginásios e as novas eXigências 

do modelo político-econômico que se impunha, atingia níveis 

praticamente não suportáveis. 

Os GOTs foram criados pelo Diretor do Ensino Secundá 

. rio, Gildásio Amado, no esquema financeiro do Programa de Tra 

balho desse órgão para 1965, que previa a verba de ••• 

Cr$ 2.517.706.000,00 para sua implantação.2~ 

Esse capital destinava-se: 

à construção de 214 oficinas e salas ambiente para 

Artes Industriais, ·Técnicas Comerciais e Agrícolas , 

Educação Doméstica e Gabinetes para Ciências Experi

mentais (verba estimada em Cr$ 2.140.000.000,00). 

- à aquisição, no estrangeiro, de oficinas, laboratõ -

rios de ciências, física, química, biologia, (verba' 

estimada em Cr$ 30 .000.000,00). 

- aos cursos de trei amento e capacitação de p~ofess~ 

res (verba em Cr$ 649.270.000,00). 

Apresentando o ."Plano de Aplicação das verbas da DES 

para 1965", Gildãsio Amado, cuidadosamente, referia-se à ne

cessidade de adequar o ensino secundário às demandas mediatas 

e imedi atas de mão-de-obra quali ficada que a situação sóció-e 

conômica do país exigia e ao atendimento das expectativas da 

clientela que o procurava, urna minoria que se dirigia ao ensi 

no superior e uma maioria que, ao final do primeiro ciclo se

cundário, encerraria seus estudos. 

2ltBRASIL. liliC. Diretoria do Ensino Secundário. Lei n9 4.539. 
Classificação Orcamentãria dos Recursos do rmC-DES em 10/12/1964. 
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Afirmava ele 

" ••• o atendimento a essas sol,icitações di 
ve rsas.i mas aonai l,iáveis (preparação para 
o aurso superior e enaaminhamento profissi 
onal, mais imediato) deve ser feito na medr 
da do poss{vel, através do inaentivo a um 
t~o de ginásio que aonservando as aaraate 
r~stiaas tradiaionais da eduaação seaundá= 
ria brasil,eira~ inal,ua orientação para o 
trab'al,ho nas atividades de produção indus
triaZ~ aomeraiaZ e a,gr{aoZa". 2 5 

Segundo Amado, -Osneios empresariais estariam particu

larmente interessados na criação do novo tipo de ensino secun 

dário pelas vantagens que dele poderia auferir. 

" ••• o ,empres ariado mais es aZareaido vinha 
preferindo~ para oaupações semiquaZifiaa -
das~ sobretudo no aoméraio~ aandidatos que 
tivessem aursado o ginásio seaundário(tra
diaionaZ) e não os ginásios profissionais ••• 
Criava-se a mentaZidade de que o ginásio 
não devia ,treinar diretamen te para oaupa -

' ções em airaunsaritos setores da eaonomia~ 
mas· preparar e Zemen tos que apresen tassem 
as aondições de auZtura e de habiZitação 
prevoaaaional,~ que os tornassem facil,mente 
'treináveis' neste ou naqueZe aampo~ peZas 
próprias ' empresas. 26 

Ao criar os GOTs, através do plano orçamentário do 

HEC, Gildásio Amado estava concretizando a proposta que havia 

lançado pela DES, entre 61 e ' 63, conhecida como Ginásio Hoder ' 

no. 

A proposta curricular dos GOTs, caracterizava-se legal 

mente pela reunião das peculiaridades de cada um dos tipos de 
ginásio, previstos pela LDB/61: o ginásio secundário, ,o comer-

2S AHADO , Gildásio. ' Ofício n9 445 de 16/03/1965 da DES. 

26 AHADO, Gildãsio. Educacão Média e Fundamental. Rio de Ja -
neiro, J. 01ympio, 1973, p. 166. 
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cial, o industrial e o agrícola. Em linhas gerais, a compar,!! 

ção entre o currículo dos GOTs e os currículos dos demais gi

násios comprovam essa afirmação. 2 7 

... . -
Apes ar- de o Ginasio ~1oderno, agora GOT, enfati zar, co-

mo ponto forte de sua proposta pedagógica, o número de opções 

que se oferecia ao aluno que o freqüentasse, há indícios de 

que, no momento inicial de sua criação, a ênfase incidia so

bre a inclusão de Artes Industriais. 

Assim é que, no próprio programa orçamentário, em ter

mos de destinação de recursos para habilitação do pessoal do

cente, privilegiou-se a formação de professores em Artes In -

dustriais. 28 Alguns folhetos de órgãos vinculados ao MEC, 

sob forma extremamen~e simplificada, esboçaram, até, uma Justi 

ficativa para tal predOminância. Pode -ser encontrado num 

dos folhetos da Inspetoria Seccional da Guanabara, destinado 

a divulgação entre os professores, a apresentação das Artes I~ 

dustriais como instrumento não só para solucionar o problema

da defasagem que a escola secundária representava em termos 

das exigências econômicas, mas também para alcançar, através 

do desenvolvimento de atitudes positivas em relação ã produ -

ção industrial, a situação dos países economicamente adianta

dos. 

Observe-se, por exemplo, a seguinte áfirmação: 

"Artes industriais vem em primeiro Zugar 
(no aurrtauZo dos GOTS) porque 70% das ati 
vidades -dos patses desenvoZvidos são indus 

27 Cf. Boletim Informativo do D.M., 1970 ago. , pp. 2316-2319. 

28 A previsão orçamentária para os cursos de professores em 
1965 encontrava~se assim especificada: la. fase:· 
Cr$354.320.000,00 - 280 professores de Artes Industriais: 2a. 
fase: Cr$ 113.200.000,00 - 120 professores de Artes Industri
ais, egressos da fase anterior, para cursos em metal e e1etri 
Cidade; 3a. fase: Cr$38.750.000,OO - 270 professores para téC 
nicas agrícolas. Cf. B~SIL. ~mc. Diretoria do Ensino Secunda 
rio. Ofício n9 445 de 16/03/1965. 
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Não bastasse isso, o criador dos GOTs, apesar de enfa

tizar a iInp'ortância da não redução drástica do número de op

ções nessas novas unidades ginasiais, admitia que era 

" ••• diftci l reunir na mesma série todas 
as á.reas de opção; não só diftcil como nem 
sempre necessário. Não há maior interesse 
em e'nsinar técnicas 'agrtcolas nas grandes 
capitais, como do mesmo modo em ensinar 
em locaLidades do alto in 'f;erior, por exem
plo, iécnicas · comerciais".3o 

o respaldo legal para criação dos GOTs situava-se na 

LDB, mais precisamente em seus artigos 34 'e 44. Pelo artigo 

34, o ensino médio ginasial e colegial abrangeria, entre ou

tros, os cursos secundários, técnicos e de formação de profe~ 

sores para o ensino primário e pré-primário. Pelo artigo 44, 

o ensino secundário admitia variedade de currículos, segundo 

as matérias optativas preferidas pelos estabelecimentos. No 

parágrafo segundo deste último artigo, admitia-se, entre as 

disciplinas e práticas educativas, a inclusão de uma discipli 

na vocacional dentro das necessidades e peculiaridades locais. 

Através desse amparo legal, Gildásio Amado apresentou 

uma nova concepção de ginásio que se propunha a fornecer uma 

educação vocacional. 

Entretanto, o termo educação vocacional suscitava in 

terpretações heterogêneas, demonstrando, de certa forma, o 

conflito entre os interesses explícitos e implícitos dos gru-

29 HEC. ISEG. Folheto s. d. 

3°Af.1ADO, Gildásio. Ginásio Orientado nara o Trabalho (Ginásio 
Polivalente}.oIn: SubsIdios para o estudo do ginâsio poliva
lente. HEC-EPEr1-DES, s.d., p. 84. 
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pos envolvidos com a formulação do novo tipo de ginásio. 

Para Gildásio Amado, o GOT explicitamente não apresen

tava a finalidade de profissionalizar o aluno mas, implicita

mente, deveria conferir de modo obrigatório certa' destinação 

profissional. 

Assim afirmava 

" ••• A maioria dos estudos, entretanto, 
creio que jus tifica es ta conceituação: edu 
cação vocacionaZ é a que visa preparar õ 
aZuno,J na estrita medida de seus interes -
ses e aptidões,J para uma ocupação remunera 
da. Os dois as~ectos se entreZaçam e sãõ 
inseparáveis". 3 _ 

o CFE caracterizava educação vocacional em duas acep -

ções. Uma, restrita, que a ligava indiretamente a uma ativi

dade profissional e outra, ampla, que a situava entre as prá- , 

ticas educativas de natureza artística, utilitária ou apenas 

de encaminhamento para uma futura profissão. 32 

Essa ambigüidade transparecia, também na determinação 

que o CFE apresentou com relação ã disciplina vocacional para 

os ginásios do sistema federal de ensino. Ela poderia incluir 

línguas estrangeiras modernas, canto orfeônico; artes indus -

triais, comerciais e agrícolas. 

Explici tamente o CFE abria uma brecha para a introdução 

de práticas de trabalho no ginásio mas, implicitamente, res -

tringia essa possibilidade, ao admitir a presença de discipli 
nas convencionais que ,vinham sendo mantidas graças às suas 

menores exigências de recursos financeiros e humanos. 

31 AMADO , Gildásio,op.cit. (Educação média e fundamental) ,p.lSO. 

3 2 Idem, p. lS1. 
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Para os interesses empresariais, o sentido de educação 

vocacional era delimitado pelo objetivo de formar o indivíduo 

treinável, convicção essa que coincidia com a posi~ão de Ama

do e de educadores ligados ao ensino industrial. Alguns, en

tre esses últimos, defendiam esse argumento, utilizando como 

paradigma a educação norte~americana e sugerindo tal estraté

gia para os países "em vias de desenvolvimento". 

Apreciemos o que dizia Faria Góes: 

"Gl'ande evolução sofl'eu tal convicção (de 
que escolas e ,univel'sidades podem pl'é-fa
bl'ical' habilidades) em alguns pa{ses de 
gl'ande desenvolvimento econômico, face ao 
pl'ogl'esso tecnológico que detel'minou ex -
tensa mecanização na pl'odução de bens e 
mesmo sel'viços e', em cons'eqUência uma 
fOl'te divisão do tl'abalho. 
O l'esultado desta tem sido, na maiol'ia 
dos casos, a l'edução da pal'ticipação de 
cada opel'ál'io, ou sel'Vidol' em númel'o l'edu 
zido de tarefas ou de opel'ações que podem 
ser apl'endidas no Pl'Óp l'i o tl'ab alho, em 
semanas ou'meses. 
Tal ocorl'ência, faz amplial' o númel'o , de 
opel'ál'ios semi-qualificados, embolIa tenha 
ampliada a importância da intervenção des 
tes em detel'minadas etapas da produção •• -: 
Dada a gl'ande val'iedadede técnicas e de 
máquinas 'e as mudanças tecnológicas cons
tantes que OCOl'l'em na indústl'ia, é dif{ -
cil às escolas equipa~em-se adequadamente 
palIa O ensino no plano pl'ático". 33 

Mais adiante, ao considerar a especificidade dos pro -

cessos de treinamento e educação, Faria Góes admite que ape -

sar da responsabilidade inseparável do treinamento e educação? 
, tIa estratégia das nações em desenvolvimento deve mudal' no sen 

tido de dalI às empl'esas a responsabilidade do treino e deixar 
com a escola a de educal'''. 3~ 

33GOES FILHO, Joaq'uim Faria. O c1esenvo1vimento econômico e o 
investimento em educação. IvIEC. DES (CADES), 1966, pp. 7-8. 

3 "Idem, p. 8. 
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"De maneira geral cabe à educação formal~ 
principalmente~ a função de preparar o po
vo para ser treinado~ mais do que t~~iná -
lo( ••• ) Nenhuma experiência é mais expres
siva na matéria do que a oferecida pelos 
Estados Unidos~ não só pelo seu elevad{ssi 
mo desenvolvimento industriaZ e social~ cõ 
mo por ter sido o pa{s que criou maior nÚ= 
mero de escolas profissionais médias e su
periores no passado. Um estudo fe.ito pelo 
Conselho de Investigações das Ciências So
ciais mostra que somente um quarto dos 
trabalhadores qualificados havia seguido 
um programa de aprendizagem formal nos Es
tados Unidos entre 1940 e 1950. Provavel
mente menos de lO% do total de trabalhado
res qualificados adquiri ram suas habi lida
des através de um programa completo de a . 
prendi zagem". 3 5 

Considerando que o sucesso dos métodos norte-ame rica -

nos dependiam de boa base na educação primária e secundária , 

obtida, entre outros fatores, pela presença de supervisores e 

a existência de ·centros de treinamento nas fábricas, conclui 

que "uma boa educação primária e secundária, embora de cará -

ter geral~ pode ser sempre concebida como preparação para o 

trabalho~ embora não ministre nenhum treino profissional esp~ 

c/fico". 3 6 

Dessa forma, segundo Faria Góes, o paradigma norte-ame 

ricano a ser seguido por um país "em vias de desenvolvimento ll 

apresentava a educação fundamental com a função primordial de 
tornar as pessoas treináveis. Em outras palavras, seria a a-

, doção de ~ sistema de aprendizagem que possibilitasse a int~ 

gração dos indivíduos em qualquer organização, através da fOE 

mação de atitudes e comportamentos compatíveis com a discipli 
na que um órgão empresarial exige. 

Para confirmar essa observação, as palavras de Novaes 

3SG0ES FlUrO, Jonquim Faria, op.cit., p. 8. 

36 lder.\, ibicoffi . 
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tornam-se oportunas: 

"Para que ·uma empresa possa progredir e a 
perfeiçoar-se é necessário que as pessoas 
que a compõem estejam convencidas da utiLi 
dade de suas tarefas individuais~ ca~acitã 
das para desempenhá-Las e dispostas a coo= 
peraç~o para alcançar um objetivo comum".'? 

A educação vocaciona1 é aquela ap.ta a desenvolver tais 

comportamentos. Assim, grupos identificados com a produção 

int-'1S trial defendiam um ensino fundarrental dirigido especifi

camente ' para essa área de atividades. Note-se que, entre es

ses grupos, aqueles ligados ao ensino técnico privado procur~ 

vam conciliar, habilmente, o ensino secundário não profissio-. . 

nalizante e o ensino fornecido pelas escolas profissionais pri 
. . -

vadas através de uma recolocação formal do papel destas ú1ti-

mas. 

"Deve estar incLuldo no curricuLum das es
coLas primárias e secundárias um bom pro -
grama de artes industriais com o objetivo 
de proporcionar um . conhecimento elementar' 
das ferramentas e dos processos básicos. 
O ensino de artes industriais não tem por 
objetivo o preparo para o emprego ou uma 
ocupação especlfica~ ao contrári.o do . que 
acontece com o ensino profissionaL. 
Em determinados casos pode ser recomendá -
ve L que o treino fei to na fáb ri ca seja com 
pLementado com ensinamentos teóricos de cr 
ências'~ cáLcuLo e tecnoLogia ministrados 
em escolas profissionais. Tal regime é u
tilizado na Alemanha~ na Sulça~ nos Esta -
dos Unidos e na IngLaterra. 
O regim? de aprendizagem com freqUência aL 
ternada à escola e à fábrica por aprendi = 
zes de oflcios de maior exigência em preai 
s~o tecnológica constitui também processoO:
de alto rendimen to. 
t o sistema usado pelo SENAI~ sobretudo no 

3 7 NOVl\ES, Paulo. Trabalho c Educacão. O futuro dos recursos 
humanos. MEC. DEM. 1970, p. 57. 



treino de mecânica~ e etetricistas de manu 
tenç;o e atgumas outras especiatidades~.3T 
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Em meio a essa divergência de posições quanto ao sign! 

ficado do t"ermo educação vocacional em seu aspecto profissio-
-nalizante e nao profissionalizante, foram criados os GOTs. A-

pareceram como um curso secundário ã parte, entre outros, in

cluindo práticas de trabalho e, portanto, iniciando um proce~ 

so competitivo com o ensino técnico privado e procurando ab -

sorver ginásios tradicionais, industriais, comerciais e agrí

colas previstos pela LDB. 

-A partir de 1965, colocou-se em execuçao o plano de 

implantação dos GOTs, que passaram a funcionar em unidades 

públicas ou particulares que se interessassem pela iniciativa 

e que comprovassem a possibilidade do preenchimento das segui!!', 

tes condições: currículo organizado de acordo com a finalida

de em questão, local adequado para instalação de equipamentos, 

professores treinados em cursos do MEC e potencial de matrícu ' -la razoável na região. 

Em 1968, já haviam sido instaladas aproximadamente,432 

oficinas, abrangendo as diversas áreas de habilitação em giná 

sios das redes oficial e 'particular, situados em Roraima, Ron 

dônia, Amazonas, Pará, Amapá, Haranhão, Piauí, Ceará, Rio Grél!!, 

de do Norte, Paraíba, ,Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, M! 

nas Gerais, Espírito San'to, Rio de Janeiro, Guanabara, são Pa~ 

lo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,D.F. Brasília, 
Goiás e Bato Grosso. 39 

o HEC firmou urna série de convênios com as Secretarias 

Estaduais de Educação estabelecendo o Programa GOT, que ofere 

38GOES FILHO, Joaquim Faria, op. cit., p. 9. 

39Cf. BRASIL. HEC. Departamento de Ensino Fundamental. Progra 
D~ G.O.T., Brasília - D.F., sete 1970. 
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.. 
cia, as unidades particulares, como atrativo para sua concre-

tização, o "auxílio compensação". Tal auxílio visava a esti

mular a adaptação dos ginásios secundários em -jinásios orien

tados para o trabalho, a ampliar o número de oportunidades de 

educação para estudantes carentes de recursos e estimular o 

aperfeiçoamento de professores e do pessoal técnico, pedagÓgi 

co e administrativo desses estabe1ecimentos.~o 

o "auxílio-compensação" consistia numa relação de tro

cas, estabelecida entre a DES e a escola particular interess..e 

da. A primeira concedia -recursos destinados à instalação, e

quipamento e manutenção de oficina ou sala-ambiente para Ar -

tes-Industriais e/ou Técnicas de Comércio, e/ou Técnicas Agr! 

colas, e/ou Educação Doméstica. A segunda compensava o auxí

lio recebido através de novas matrículas gratuitas e/ou enca

minhamento de pessoal docente para aperfeiçoamento nas práti

cas mencionadas. 

Os GOTs passaram a denominar-se ginásios poli valentes· 

no final da década de sessenta.~l Esta expressão passou a de

signar, também, os primeiros ginásios surgidos como fruto de 

um convênio de assistência técnica firmado entre oMEC e a 

USAID, em 1965, e, que apresentavam os mesmos objetivos de 

seus antecessores. 

~ORIBEIRO, Hélio. Anexo 12 das Instruções sobre a aplicação e 
comprovação de recursos destinados ao equipamento de oficinas 
e salas-ambiente de GOTs. In: Ensino Secundário, são Paulo , 
ano 15(102): 30-34, maio-jun./1967, p. 30. 

~lA utilização da nova expressão muito se deve ã difusão do 
es tudo de George W. Parkyn in ti tulado O Ensino de Segundo Grau. 
Esse estudo foi escrito sob os auspícios da UNESCO e publica
do no Brasil, por iniciativa da DES, no ano de 1966. Nele, o 
autor compara as tendências e problemas do ensino de grau mé
dio no pru~orama mundial, destacando o papel da escola secundá 
ri a poli valen te norte- americana. 
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EDUCACIONAL 
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Após as mudanças políticas de 1964, ganhava força a 

idéia de reformulação do sistema educacional e, particularme~ 

te, da modernização .do ensino médio através de uma política 

integrativa que incentivasse as atividades técnico-profissio

nais e despoli tizasse as re lações e organi zações educativas. 

A proposta dos Ginásios Poli valentes It 2 ganhou grande 

força. Os GPEs passavam a ser entrevistos não apenas como 

uma solução imediata e provisória para a crise que o ensino 

secundário representav~, em termos de sua inadequação ao mode 

lo econômico adotado, mas como um possível modelo, cujos pri~ 

cípios viessem a ser adotados numa reforma de ensino em âmbi

to nacional. 

Após os momentos iniciais da reorientação do processo 

político, econômico em 1964, a crise não resolvida do sistema 

educacional apresentava-se como condição objetiva que justifi 

cava a necessidade do estabelecimento de programas de cooper~ 

ção internacional. 

A assinatura de diversos convênios de cooperação finan 

ceira e assistência técnica com relação ao ensino médio foram,· 

então, firmados a partir de 1965, entre o MEC e o governo nOE 

te-americano, no intuito de construir unidades escolares cuja 

proposta pedagógica fosse adequada a uma economia capitalista 
periférica. It 3 

1t2A partir deste morrento as referências aos Ginásios Poliva -
lentes serão feitas através da sigla GPEs • 

.. 3ef. ROMANELI,.I, Otaíza de Oliveira, 00. ci t., especialmente 
capo 5, ítem 5.2. A ajuda internacional para a educação bra
si leira, pp. 198- 228. 



Segundo Romane11i, 

"a cris~ (do sistema educaciona~), em 8i, 
não era' a condição básica para esse,8 pro -
gramas de coope ração, ma8 sim, ( ••• J., a 
necessidade de se anteciparem projetos de 
reformas que 'preparassem' o sistema educa 
cional para contribuir ou atuar mais efi = 
cazmente, na fase da retomada de expansão 
(econômica), já então prevista pelo set:or 
externo, dadas as condições de viabilidade 
cri"adas pelo setor interno. A crise ser -
via de justificativa de intervenção, mas 
não passava de um pretexto para assegurar 
ao setor externo oportunidade para propor 
uma organização do ensino capaz de anteci
par-se, refletindo-a, à fase posterior do 
desen vo lvimen to econômi co". It It 
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Ao findar o ano de 1965, reunia-se um grupo misto bra

sileiro-americano, que se denominou Eqúipe de Planejamento do 

Ensino Hédio (EPEH), com o objetivo de realizar o diagnóstico 

e outros estudos preliminares ao planejamento do ensino médio 

em alguns estados brasileiros.lt 5 

A EPEH iniciou suas atividades em 1966. Sua" atuação 

no programa de criação dos GPEs, caracterizou-se por 

levar os primeiros estados dessa experiência (I1inas 

Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo) a 

elaborar planos de desenvolvimento do ensino médio 

que lhe servissem de base para elaboração dos progr~ 

mas estaduais em que se subdividiria o programa glo

bal a ser financiado pelo enpréstimo; 

.... Cf. ROHANELLI, Otaíza de Oliveira, op.cit., p. 209. 

It 50 grupo inicial da EPE!1 era COM~)OstO, do lado norte-ame rica 
no, por quatro especialistas da Universidade da Califórnia: -
:"lanfre Schrupp, Rudolf Sando, Hansen e Freidy t1ullinix; do la 
do brasileiro pelos professores Geraldo Bastos Silva, Peri Por 
to, rreodolindo Cerdeira e Vicente de Paula Umbelino de Souza.-
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elaborar a fundamentação teórica dos GPEs; ' 

- definir a organização, as diretrizes ope~acionais e 

as especificações da nova escola que se pretendia 

criar; 

- conduzir entendimentos com os estados para sua ade --s ao ao programa; 

- estudar a solução do treinamento de professores e ne~ 

se sentido manter contactos com o Conselho Federal de 

Educação (CFE) e agências de treinamento; 

- realizar estudos préViOS para a estruturação do Pro

grama de Melhoria do Ensino Médio (PREt-1EM) e, após 

sua criação, prestar assessoria técnica na implemen

tação do programa mencionado.~6 

Em abril de 1969 os técnicos brasileiros e os assesso

res americanos apresentavam a "Fundamentação Teórica do Giná

sio Poli valente", cujos princípios, como por exemplo, a intro -
dução dos alunos ao estudo' de disciplinas té"cnicas e de cultu 

ra geral, o planejamento conjunto do currículo e a diversida-

de curricular entre as escolas, podem ser reencontrados na 

Lei 5.692/71 que estipulou as bases de reformulação para o 

ensino de primeiro e segUndo graus. 

Enquanto a EPEM definia as linhas mestras do Ginásio Po 

livalente, hoje Escola Polivalente, o estado de são Paulo,por 

volta de 1967, constituía uma comissão para formular as bases 

teóricas e prátiCas de um novo tipo de ginásio: o Ginásio 

Pluricurricular~7, que se criou em caráter experimental, pelo 

~6Cf. SILVA, Geraldo Bastos. Filosofia das Escolas Polivalen
tese Significado, origens e diretrizes dos GPEs. Trabalho inê 
dito. Especialmente item 2.1. A EPEl1 e as atividades prelimi 
nares de planejamento da criação dos Ginásios Poli valentes : 
pp. 4-6 • 

.. 7 A partir deste momento as referências aos Ginásios Pluricur 
riculares serão feitas através da sigla GPs. 
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ato n9 41 de 30 de janeiro do ano citado. Em 1968, 60 unida

des estavam instaladas ~, em 1969, esse número já havia sofri 

do o acréscimo de 30 un~dades perfazendo o total de 90 estabe 

lecimentos que funcionavam como centros-pilotos aos quais 

deveriam se reunir todos os outros estabelecimentos da rede 

estadual. lta 

Os GPs apresentavam as mesmas finalidades que os GOTs 
. . 

e os GPEs, assemelhando-se a estes quanto a aspect"os básicos 

de sua estrutura e funcionamento. Eram justificados, nos di~ 

cursos de seus idealizadores; por princípios de justiça so 

cial, progresso econômico, superação das escolas técnicas,gr~ 

ças ao seu desprestígio junto à provável clientela e, mesmo, 

pela falt·a de recursos. 

Entretanto, vale observar o episódio dos GPEs e congê

neres, sob outra ótica. Quando suas primeiras unidades foram 

instaladas, o planejamento educacional a nível nacional já 

se encontrava integrado ao Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Os GPEs haviam sido definitivamente "perfilhados" pelo Progr~ 

ma Estratégico de Desenvolvimento". No MEC, iniciavamrse estu -
dos para sua reorganização administrati~a e a conseqüente cri~ 
-çao das Diretorias do Ensino Fundaroontal e do Ensino Médio. 

Todo esse movimento de construção de novas unidades es 

colares, de adaptação de ginásiOS secundários nos . moldes dos 

GOTs ou GPs coincidia com a fase da retomada da expansão eco

nômica do país nos anos 67-68, centralizada no desenvolvimen

to do setor industrial. A industrialização realizava-se a 

partir do pro·cesso de modernização, às custas da concentração 

do capital e do não aproveitaIT~nto total da mão-de-obra. Exi 

gia a reorientação da educação fundamental no sentido de ex -

pandir as oportunidades de educação primária e secundãri~, a 

través de uma política de extensão da obrigatoriedad~ e conti 

48 A generalização da organiza~ão e funcionamento dos GPs esta 
va prevista pelas Leis Estaduais n9s 10.038 e 10.125. 
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nuidade escolar. No entanto, a expansão vislumbrada deveria 

ser contida dentro de certos limites. 

Esse raciocínio aparecia algumas vezes, claramente, na 

concepção de muitos administradores e educadores que defen 

diam uma política de estímulo ao rápido desenvolvimento econô 

mico, mesmo com prejuízo da democratização do ensino. O in -

centivo ã criação de novos ginásios e ã adaptação de outros na 

linha da educação p'ara o trabalho enquadrava-se nessa perspe.s 

tiva. 

Afirmava Gildásio Amado: 

"0 pl"inctpio básico impu1.sionador da expan 
são do ensino' de segundo grau~ é~ decerto; 
o da 'igua1.dade de direitos. Entretanto~os 
patses que estão em de8envo1.vimento~ como 
o Brasi1.~ a contingência os obl"iga a sacl"i 
ficar em parte aque 1.e princtpio em favor 
de metas 1.igadas às exigências imediatas 
do desenvo1.vimento. Nessa 1.inha de pensa
mento~ é admitido por muitos reformadores 
e pl.anejadores da educação que~ para os 
patses subdesenvol.vidos e parcia1.mente de
senvol.vidos~ a educação de grau médio é 
necessidade prioritária. A educação primá 
l"ia universal. é objetivo da pol.ttica áe 
desenvol.vimento socia1.~ diferente da meta 
de desenvol.vimento econômico~ embora segui~ 
do-a paripassu. 
Assim~ o que forçava o duplo movimento da 
extensão da obl"igatoriedade e continuidade 
escol.ar e da continuidade dos ensinos pri
mário e médio~ era a necessidade de o pats 
'saZtar etaPas' em sua marcha para o desen 
vol.vimen.to. Não se podel"ia seguir a suces 
são 1.ógica~ mas extremamente l.enta~ das e= 
tapas regu l.ares". 4 ,9 

Os Ginásios Orientados para o Trabalho, os ginásios po 
livalentes e os ginásios pluricurriculares surgiram em decor

rência dos inte'resses políticos e eXigências econômicas 'do ca 

'+ 9 AI.IADO, Gi ldásio, _o ... r-.;.;..-.c...,~_· _to (E, ducaç-ao me~d~a e fund~~ental) p 231 - ... çy" ,.. 
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pita1ismo periférico, que pressionavam no sentido da moderni

zação do sistema educacional. Foram incentivados pelos acor

dos de cooperação, dentro de um governo centralizador, intere~ 

sado na formação do trah~lhador ajustado à ordem capitalista, 

despolitizado' o suficiente para não questionar o sistema de 

produção ou a política salarial e trabalhista. Surgiram como 

estratégia da política educacional autoritária, para fortale

cer as hierarquias capitalistas debaixo de uma fadtada de de

mocracia e igualdade de oportunidades. 

Se a análise do conte~to foi importante para fazer-nos 

admitir como viável essa explicação para o surgimento desses 

novos ginásios, ela não é, entretanto,suficiente para dar-nos 

uma visão dos seus propósitos educativos. Estes se desvendam 

com maior clareza no ,estudo da proposta pedagógica dessas uni 

dades de ensino, como veremos adiante. ' 

4.5 A PROPOSTA PEDAG6GICA DOS GIN~IOS POLIVALE~TES 

Os Ginásios Orientados para o Trabalho, os ginásios po 

livalentes e os pluricurriculares, como já se teve oportunida 

de de afirmar, apresentavam: as mesmas finalidades, diferençéL'1 

do-se apenas em nuances 'quanto a aspectos básicos de sua es -

trutura, funcionamento e organização curricular. Essas pequ~ 

nas diferenças não serão discutidas aqui. Procuraremos sim -

plesmente demonstrar as diretrizes mais gerais que organiza -

varo o trabalho educativo dessas unidades e, para isso, passa

mos indistintamen.te a denoniná-las de GPEs. 

Ho docUil1ento da EPr::~·1, o ginásio poli valente é apresen

tado cor:lO a síntese da melhor experiência brasileira na forma 
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ç50 geral e vocaciona1. 

Exalt~se suas earacterísticas de unidade e diversida 

de curriculares, afirmando-se que, através delas, estão cria

das as condições para a imposição da continuidade entre os 

graus primário e médio, contribuindo-se, deste modo, para a 

concretização de um dos mais importantes princípios da políti 

ca educacional do país: a escolarização obrigatória dos 7 aos 

14 anos. 5 o 

o objetivo básico dos GPEs constitui-se em: 

"Oferecer eX]'.eriências de iniciação humanis 
tica~ cient~fica e prática destinadas -a 
constituir a base para estudos ulteriores 
de preparação' para a universidade ou para 
o ing'resso imediato em carreiras ou ocupa -
ções uni ve rsi tári as". 5 l' 

Dessa forma, o ginásio polivalente propõe-se a oferecer 

o ensino de disciplinas de cultura geral associado a um certo 

número de práticas vocacionais aos seus alunos, não com o 

intui to de profissionalizá-los, mas com o de fomece·r-lhes u

ma orientação adequada ao seu futuro ingresso no mercado de 

trabalho, respeitando assim suas habilidades e motivações pe~ 

soais. 

"Essa variedade de atividades contribuirá 
para que se reduza ao mtnimo o desperdtcio 
de talentos . e vocações~ evitando-se através 
dessa conttnua orientação~ uma escolha yro
fissiona.l prematura. A oferta de varios 
caminhos~ ademais~ concorrerá para a dimi -
nuição dos tndices · de evasão~ uma. de cujas 
causas é a irrelevância dos currtculos in -
flextveis em relação aos interesses e capa-

SOCf. BRASIL. r·1EC. EPEH. Fundamentacão Teórica do Ginásio Poli 
valente, abr./ 196'9, p.2. . 

51 Idem, p. 1. 



cidades dos estudantes. ConseqUentemente~ 
o novo ginásio contribuirá para 1ue a esco 
la média constitua um ve{culo~ nao de sele 
ção de uma elite limitada ou de restrito -
treinamento profissional~ mas de desenvol
vimento~ no maior grau poss{vel~ de capaci 
dade e interesses". 52 
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As novidades que a proposta pedagógica dos GPEs apre -

. senta com relação aos ginásios secundários tradicionais são , 

em termos de currículo, as práticas de trabalho, consideradas 

área de grande significância, ao lado das disciplinas de cul

tura geral e, em termos de processo pedagógico, a orientação 

vocacional. 

o currículo dos GPEs tem por finalidade criar as condi 

ções para o exercício de um -"ensino poli valente", isto é, que 

realize a síntese entre os elementos culturais e os operacio

nais indispensáveis a qualquer prática profissional. 

o sentido da presença de atividades técnicas no currí

culo é o aperfeiçoamento da formação geral, a contribuição pà 

ra a socialização do indivíduo no grupo, a oportunidade de 

promover um tipo de experiência que permita ao educando não 

só manipular, mas também apreciar instrumentos e- ferramentas; 

assim corno lhe proporcione infor.m~ções sobre aspectos básicos 

da indústria, agricultura ou comércio. 

Desta forma, Souza justifica a inclusão das atividades 

técnicas no currículo dos GPEs: 

"A primeira vantagem é tornar mais comple~ 
ta a formação geral do educando~ eis que 
não se compreende como poderá o cidadão a
justar-se a uma sociedade, que gira funda
mentalmente em torno dos processos de pro
dução econômica, sem que tenha tido, na 
escola~ algum contato com esse universo 

52BRASIL. l-me. EPE!'1, OP. cit. (Fundamentação) ,p. 2. 
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das técnic.as e do trabalho. 
Por outro lado~ a atividade adequadamente 
dirigida' nas oficinas~ nas salas ambientes 
de técnicas comerciais e de educação domés 
tica~ ou nos campos de cultivo agrtcola ~
despertará no educando a consciência de 
suas aptidões e através dela~ a escolha 
consciente do rumo certo a seguir na vida. 
Como outra conseqUência importante há que 
destacar ser a atividade nas áreas técni
cas um excelente instrumento de educação 
social da crianca e de incentivo do traba
lho em equipe".s3 

Mais especificamente, ainda: 

"O papel das técnicas no currtculo varia 
conforme a função instrumental que assumam 
na formação do educando: ora são práticas 
educativas li ~ como tais ~ refogem aos aseec 
tos mais formais do ensino e da avaliaçao: 
para darem ênfase à formação de hábitos e 
atitudes~ com vistas à exploração vocacio
nal; ora são disciplinas~ isto é~ ativida
des escolares destinadas~ principalmente ~ 
ã assimilação de conhecimentos sistematiza 
dos~ com vistasã apuração formal do ren~ 
mento da aprendizagem e à promoção escolap 
do aluno. Em conseqUência dessa uti liza, -
ção funcional da área de estudo~ recomen -
da-se para as técnicas a forma de prática 
educativa~ nas séries iniciais ~ (J de disci 
p lina nas finais". 5 .. 

De um modo geral, no curr!culo dos GPEs,as prátiCas v~ 

cacionais, enquanto práticas educativas, destinam-se a promo

ver o ajustamento social do aluno. O ponto chave de integra

ção do jovem na família, na escola e na sociedade depende, 'em 

S3S0UZA, Paulo Nathanael Pereira de. Reflexão sobre o ensino 
médio de primeiro ciclo. Ensino Secundário, S.P., CIFE, ano 15 
(110): 1-5, set./out. 1968, p. 4. 

S4 S0UZA, Paulo Nathanael Pereira de. O ginásio único pluricur
ricular em são Paulo(2a. ed.). S.P~, Ed. Nacional,1970,pp.40-4l. 
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linhas gerais, da sua capacidade de viver em grupo. ~ o que 

se dá, por exemplo com algumas práticas abaixo mencionadas. 

o objetivo mais importante em Educação para o Lar é a 

reintegração do· adolescente na família. Em Técnicas Agrícolas 

seu ajustamento ao meio rural e em Artes Industriais sua cap~ 

cidade de contribuir harmoniosamente para o trabalho em comum. 55 

se: 

~ a publicação Educação Doméstica no Ginásfo que afirma: 

"A Educação Doméstica tem como principal ca 
racter{stica a reintegração dos jovens nõ 
grupo familiar, interessando-os nas tarefas 
do lar, preparando-os para as responsabili
dades. e atividades de membro da fam{,lia e 
ensinando-os como resolver os problemas que 
resul,·tam dessa responsabi lidade. 
O adolescente bem ajustado no grupo familiar, 
sem que isto redunde em ausência de conv{ -
vio com outros jovens da mesma idade, terá 
maior facil,idade para se ajustar num grupo 
social, e finalmente na vida da comunidade. 
Terá oportunidade de melhorar suas próprias 
aptidões e desenvolver novas habilidades que, 
em tempo, podem levá-l,o à descoberta de 
sua verdadeira vocação profissional"'. 56 

Na publicação Técnicas Agrícolas no Ginásio encontra -

55Acreditamos ser a mesma assertiva válida para Técnicas Comer 
ciais. Embora' não tenhamos localizado nenhum documento especr= 
fico da DES a respeito dessa prática de trabalho, num folheto 
redigido por Zélia Chagas, implementadora dos GOTs em são Pau 
lo, encontramos como objetivos básicos, entre outros, proporei 
onar a aquisição de conhecimentos das atividades e .técnicas co 
nerciais, além de promover a integração social do ed~cando. -
Cf. CHAGAS, Zélia~ Ginásios Orientados para o Trabalho ou Giná 
sios Polivalentes. Folheto, s.d. ,p. 6. 

56BRASIL. DES. CADES. Educacão Doméstica no Ginásio, 1966,p.5. 
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"Em qual.quer caso (compl.ementação da forma 
ção geral. do educando ou formação especia-= 
l.izadaJ eprincipal.mente na escoZa cursada 
sem a possibil.idade ou o desejo de prosse
guir na Universidade~ as 'Técnicas Agrtco
Zas' significam importan te fator de .ajus ta 
mento do aZuno ao meio rural. a iue perten= 
ce. Evidentemente~ esta importancia cresce 
à medidi que a região tem mais intensa ati 
vidade agropastoriZ. 
O jovem pode não ser o futuro Técnico Agr{ 
coZa ou Agrônomo ou Veterinário~ úZtimos 
degraus de uma tendência~ marcada no cozé
gio técnico ou na Universidade~ mas~ é na 
escoZa secundária~ em atividades agrtaoZa8~ 
que e l.e pode e deve amadurecer es ta es co -
l.ha~ e outras~ que irão marcar sua vida". 57 

Incluídos entre os objetivos gerais de Artes Industriais, 

. des tacam-se: 

"0 desenvol.vimento em cada aZuno das quaZi 
dades pessoais de cooperação~ o sentido de 
sociaZização através do trabaZho comum~fei 
to em grupo# Zevando-o à aquisição de hábi 
tos de respeito# consideração e compreen = 
são para com os semeZhantes".58 

ExaminanÇto, ainda, algumas publicações relativas ã pr2 

posta pedagógica dos GPEs, pode-se de~reender, a· visão do alu 

no ~ do professor e do próprio processo pedagógico por elas a
presen tadas. 

A metodologia de trabalho, através da qual são propor

cionadas as diferentes atividades práticas, está assentada . , 

com grande ênfase, sobre o enfoque psicológico do processo e
ducativo. Pretende-se, através de uma orientação humanista e 

liberal, que apregoa levar eM conta os interesses e aptidÕeS 

dos alunos operar a síntese entre vocação individual e neces-

~7BRASIL. DES. CADES. Técnicas ~.<Jrrcolas no Ginãsio.1964,p.8. 

58B~~SIL. DES. CADES. Artes Industriais ~o Ginásio.1967,p.7. 
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sidade social, entre cultura geral e o mundo do trabalho. 

o processo pedagÓgico está centrado no adolescente. 

""A preciso partir do educando: seu grau 
de maturidade~ o ambiente em que vive seus 
in te.resses ~ suas aptidões ~ suas possibili
dades às oportunidades que o aguardam~ pa
ra depois dar in{cio, sistematicamente ao 
trabalho educativo propriamente dito". 59 

A própria condição de adolescente e de indivíduo inse

rido num processo de intensas mudanças sociais, separado do 

mundo adulto e pressionado por diversos problemas, é apresen

tada corno justificativa para tal orientação. 

"A juven tude ~ in teressada por novas e múl
tiplas solicitações, que não encontram eco 
no grupo familiar, torna-se angustiada e 
insubmissa~ pois os moldes que até aqui a 
orientavam desapareceram e não foram subs
ti tu{dos". 6 o 

Cabe, portanto, à escola secundária, corno elo entre a 

vida escolar e a vida em geral, auxiliar na superação de con

flitos que a juventude atravessa, tornando-a cônscia de suas 

obrigações e de sua responsabilidade social, promovendo o a -

fastarnento do preconceito contra o trabalho manual e fazendo

a reencontrar novos interesses na vida familiar e comunitária. 

" •• o dois fatores con tribuem para acen tuar 
a distância entre as gerações. De um lado 
a superválorização do trabalho intelectual, 
caracter{stica de nossa escola tradicional, 
e que só com o tempo a )?rática da Lei de Di 
retrizes e Bases podera superar. De outro
lado o preconceito, que vem desde o tempo 
dos escravos, de que o trabal.ho manual. de 
via ser relegado as pessoas de condições so 

59SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de, op. cit. (Reflexão) ,p. 4. 

60BRASIL. DES. CADES. Educação DOP1éstica no Ginásio,1966,p.5. 
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c~a~s mais humildes. Vimos por isso~ dis -
tanciarem-se as gerações dentro do próprio 
lar. Mocinhas, mesmo de 'condição social 
modesta, recusam-se a ajudar as ,mães nas 
tarefas domésticas, assim que recebem algu 
ma instrução que, segundo elas, as eleva -
muito acima desses misteres. O desajusta
mento se instala, quando não o ' próprio com 
plexo de superioridade em relação aos mais 
velhos. Essas mesmas jovens, mais adiante, 
obrigadas pelas contingências da vida a la 
ze rem trabalhos caseiros, sen tem-se frus -= 
tradas e procuram, quanto antes, um empre-
go fora do lar, para' fugir a circuns tâncias 
que se lhes afiguram por demais subalter -
nas para quem tem certo grau de instrução".61 

Assim, a prática pedagógica dos GPEs deve orientar- se 

no sentido de inculcar e desenvolver, no espírito dos adoles

centes "ideais positivos e sadios" corno: 

"a}ideal de vida normal, sadia e fe lia p~ 
ra si e os seus semelhantes; 
b}ideal de civismo: respeito às Leis, à 

Pátria" à famtlia; 
. c}ideal profissional: cumpi-imento dos de
veres da profissão, senso de responsabili
dade e integridade profissional; 
d}ideal moral: de justiça, de solidarieda 

de, de respeito aos direitos dos outros : 
de ho~estidade, de lealdade".62 

Mais ainda, os GPEs devem proporcionar ao educando a 

oportunidade de entrar e.m contato com as conquist,as da ciên 

cia e o progresso da técnica, assumir quando necessário "cer- · 

to sentido de iniciação profissional", promover a compreensão 
adequada dos novos valores introduzidos na sociedade contemP2 

rânea pela expansão industrial, pela automação e pelas organi 

zações empresariais, ipcentivar o espírito democrático e a for 

mação de líderes. 

6 1 BRAS IL. DES. CADES. On. ci t., p. 8. 

62CHAGAS, Zélia. O valor da orientacão educacional nos GPEs. 
Ensino Secunctário.S.P.,CIFE,ano 17{Í20): 1-3, maio/jun.1970,p.3. 
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• 
Conduzido o processo pedagógico, segundo estes objeti-

vos, a função do corpo docente dos GPEs fica caracterizada em 

termos da promoção do ajustamento do aluno em todós os seto -

res: no lar, na escola e profissionalmente, através de um pr~ 

cesso de orientação que o habilite a realizar "escolhas ade -

quadas" • 

Aos professores e orientadores, cabe o papel de sondar 

as aptidões discentes e de auxiliar os adolescentes na aquisi 

ção de "bases sólidas" para sua tomada de decisão. 6 3 

A aptidão para o trabaiho assume grande importância no 

processo de orientação vocacional dos GPEs, uma vez que um in 

div!duo desajustado profissionalmente favorece o subdesenvol

vimento da sociedade, e desperdiça seu talento e vocação. 

"Observa-se frequen temen te ~ em nosso meio ~ 
a discordância entre o trabalho e o homem 
que o executa~ isto é~ a falta de adequa -
ção do homem ao trabalho~ ou a ignorância 

"do autêntico saber para o fci.zer~ resultan 
do muitas vezes no mau rendimento profissi 
onal que em visão de horizontes mais amplos 
afeta toda uma sociedade favorecendo seu 
subUesenvolvimento e dificuldades para en 
trar em franco progresso. Se somarmos ta"ls 
fatos ao de ser o homem o elemento básico 
da economia como produtor~ veremos a convi 
vência e mesmo a neces"sidade de uma orien= 
taçãoprofissional bem planejada com o ob
jetivo de colocar o homem certo no lugar 
certo(Taylor) a fim de obter 'máximo rendi 

"men to ~ provei to e s atis fação para si e pa
ra a sociedad~".6~ 

69CHAGAS, Zélia. Op.cit., p. "I. 

6ItCREAZZO, Ec1na Eluf e FERRARETO, Ana Haria. Orientação Vocaci 
onal e a importância da aptidão. Ensino Secundário. S.P. ,CIFE~ 
ano 16 (}.18): 1-3, jan./fev.1970, p. 1. 
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o destaque que a aptidão ocupa na medida em que se sa

lienta sua importância na opção profissional justifica a ne -

cessidade da orientação vócacional aos alunos dos GPEs. Essa 

orientação é legitimada através de procedimentos considerados 

rigorosos e confirrnadores de seu grau de confiabilidade com 

relação à função que desempenha como guia na decisão profissi 

onal do futuro trabalhador. 

"Assim" ao 7.ado de infor'mações dinâmicas 
sobre as diferentes atividades profissio 
nais" faz-se necessária a apLicação de 
testes e questionários visando medir e 
verificar a inte7.igência" persona7.idade" 
interesses" aptidões" n{ve L s ócio-econô
mico fami7.iar" escoLaridade; necessida -
des" etc ••• " numa ,ten tativa de tornar a 
Orientação Vocacional cada vez mais cien 
t{fica • . f! verdade que os testes nem 
sempre fornecem dados abso "lutamen te ver
dadeiros" mesmo porque estamos Lidando 
com um materia7. mutáve 7." enigmático e 
comp7.exo: o homem. Mas e"le é (sic) pe7.o 
menos por enquanto a me7.hor" mais preci
sa fonte de informação a respeito do po
tencia7. do indiv{duo" já que sua e7.abora 
ção é baseada em métodos cient{ficos ri= 
gorosos ' e sua ava~iação tende a ser a me 
nos parcia."l pOGs{ve"l". 65 

Ao lado do orientador, o professor do GPE deve, no e -

xerc!cio da sua técnica docente, estar atento para: 

"l)os automatismos: hábitos"destrezas e 
habi"lidades espec{ficas (mentais) que os 
aZunos devem adquirir; 

2)os e"lementos ideativos ou cognitivos: 
informações" conhecimentos sistematiza -
dos que os a"lunos devem assimiZar; 

3)os e"lementos atitudinais ou emotivos: 
idéias" atitudes e preferências de cará
ter se "lecionado que os a"lunos devem de -
senvo"lver".66 

65 C:l'lliAZZO, Edna e FERRARETO, Ana naria, OD. cit., p. l. 

66CHAGAS, Zélia, op. cit., p. 3. 
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Na proposta pedagógica dos GPEs, o trabalho aparece c2 

mo o requisito indispensável para a construção de uma socieda 

de mais livre e mais justa. 

" ••• ~ se todas as dis cip linas se pres tam~ 
desde que conscientemente ministradas~ a 
lançar o germe da democracia~ as práticas 
de trabalho se sobressaem nesse particu -
lar~ por exigirem uma conduta essencial -
mente social. Com efeitp~ o trabalho ; 
social porque é uma obrigação imposta pe
la vida em sociedade~ que desenvol.ve em 
cada um o esp{rito de cooperação~ de con
jugação de esforços~ de finalidade comum~ 
de divisão harmônica e hierárquica de 
funções". 67 

o trabalho apareqe, ~ambém, como integrante da nature

za humana, como condição natural de aperfeiçoamento da perso

nalidade e da sociedade, como atividade criadora que pode ser 

realizada dentro de ajustamento psicológico e adequação voca

cional i " o ~rabalho deve ser en tendido como forma de compor

tamento do ente humano~ independentemente de sua condição Oij 

posse". 6 8 Não se trata mais de "um castigo físico", mas de 

uma atividad~ que cause prazer a quem a exerça. 

" ••• ao trabalho se prenderam as ' idéias 
de obrigação~ sacrif{cio~ compromisso ~ 
penitência~ assim como o jogo e o lazer 
passaram a traduzir espontaneidade~ pra 
zer~ liberdade e libertaçãoo -
Ora~ a educação terá plenamente atingi
do o seu objetivo quando fizer com que~ 
a um tempo~ o trabalho seja jogo e o jo 
go trabalho. A superação da antinomia
dar-se-á quando o homem encarar o jogo 
com a seriedade do trabalho e o traba -
lho com a alegria do jogo. llão' haverá 
duas atividades distintas e opostas mas 
uma conduta concreta feita de desinte -
resse e utilidade~ auto-realização e 
progresso social~ obrigação social e 
liberdade. ( ••• ) Nada é trabalho~ no 

6701010, Renato A.T. Ginásio Orientado para o Trabalho. r·me. 
OES p , 1966, p. 12. 

68S0UZA, Paulo Nathanae1 Pereira de, on.cit. (Ginásio) ,n.40. 
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sen tido de. sacriftcio se o homem foI' enca';" 
minhado pa~a a profissão para a qual é a~ 
to. Tudo e lazer~ se o homem~ adaptado a 
sua ocupação se sente realizado em sua fun 
ção. Tudo é trabalho-lazer a um tempo~ se 
a profissão for fecunda e espontanea~ trou 
xer alegria a ~uem a exerce e benef{cio ã 
coletividade". 9 

A proposta pedagógica dos GPEs, caracterizada através 

dos diversos textos aqui apresentados, r~vela argumentos lib~ 

rais que legitimam sua criação. Assim, o GPE é considerado · 

corno núcleo vitalizador de urna sociedade democrática, através 

do qual é promovida a solidariedade social e são atendidas as 

aptidões individuais. 

-Estes argumentos, nao propriamente novos, reeditados 

pela burocracia educacional no momento da instalação do regi

me militar e do fortalecimento dos grandes grupos empresari -

ais, cumpriram a finalidade de escamotear a autocracia gerada 

e em expansão com as mudanças políticas de 1964. Confirmaram 

urna visão tecnocrática de homem e sociedade e contribuirarn pa 
. ... 

ra reproduzir a dominação política e econômica das massas · ex-

cluídas no novo jogo de poder. 

Na medida em que a supressão do conflito ·político era 

necessária para a implantação de medidas modernizadoras em 

todos os s~tores de atividades, dentro e fora do aparelho es

tatal, a educação escolarizada deveria contribuir para a des

politização crescente das massas e para o seu encaminhamento 

imediato ao mercado de trabalho. 

Para entender corno a proposta pedagógica dos GPEs se 

direcionava no sentido acima indicado é preciso, também, com

preender como foi construída. Para tanto, torna-se necessã -
rio mostrar a interferência do Hinistério do Planejanento no 

controle da educação no país. 

69DIDIO, Renato A.T., op.cit. (GOT) , p. 28. 
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A reorganização administrativa situava-se como medida 

necessária, entre outras, à reorientação -do modelo econômico 

e ao fortalecimento do Executivo. 

Nesse sentido, o Ministério do Planejamento', corno ór 
-gao definidor do projeto Nacional · de Desenvolvimento, ree1a-

borou suas relações com o MEC, de finindo as linhas rrestras do 

planejarrento educacional, na perspectiva de que o processo . 
educativo ganhasse a eficiência que o modelo pOlítico-econô-

mico dele exigia. 

Entre 67 e 69, surgiram dois documentos básicos com 

relação ao planejamento no Brasil: o Decreto-Lei n9 200(25.02.67) 

e o Ato Complementar n9 43 (29.01.69), alterado pelo Ato Com 

plementar n9 76 (21.10.69).70 

o Decreto n9 200 lançava as bases da nova organização 

do Serviço Público no Brasil. Instituía o planejamento com 

o objetivo de atingir o desenvolvimento econômico e social do 

país e a segurança nacional, através da criação de um plano 

geral de governo, de programas gerais, setoriais e regionais. 

Pelo decreto 200, . a cada Ministro de Estado caberia 2 
rientar e dirigir a elaboração do programa setorial e regio

nal correspondente ao seu Ministério, 'vinculando-se direta -

mente ao Ministério do P.lanejamento e Coordenação Geral. 

o HEC foi reorganizado pelo Decreto n9 66.296 de 

03.03.70, que previa dentre os órgãos centrais de Direção 

Superior, o Departamento de Ensino Fundamental (DEF) e o De

partamento de Ensino z-Iédio (DEM); tendo sua estrutura estabe 

lecida pelo Decreto 66.967 de 27.07.70. Através deste últi-

7 DCf. HEHDES, Dunneval rrrigueiro. !<leias verdades: dos libe -
rais e dos tecnocratas(II) Rio de Janeiro, Fundaçao Getülio 
Vargas, 1974, p. 1. Separata de: • TQ\'lard a Theory of 
Edúcationa1 Planhing: The Brazi1ian Case, Latin-Ar:1erican Stu~lies 
Cen ter, i-lichigan State Uni versi ty, U. S. A. ,1972 (versão portuguesa). 
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mo estavam legalmente respaldados os órgãos de assessoriatéc 

nica vinculados aos órgãos centrais de planejamento, coordena 

ção e fiscalização finariceira. 

Por essa reorganização, o Hinistério do Planejamento ga 

nhava, definitivamente, influência na determinação do planej~ 

mento educacional e assegurava a possibilidade de controlar a 

educação em nome da eficiência assegurada pela racionalidade 

técnica na promoção de um "desenvol vinento dis ciplinado pela 

ideologia da ordem". 71 

Como lembra Mendes, convivem, no regime revolucionário, 

duas concepções de ordem "a da paz poZttica peto correto orde 

namento das estruturas~ incZusive as estruturas poZtticas~ e 

a da paz polttica pel,a eliminação da polttica".72 

A visão de planejamento, que o Ministério do Planeja -

manto lançava através de seus ó'rgãos, particularmente do IPEA, 

institucionalizava a assistência técnica às Secretarias Esta

duais e, dessa forma, estendia sua influência, liderando o 

planejamento educacional do governo e conduzindo, em última 

instância, as reformas pedagógicas que se estabeleceram então. 

Em outras ' palavras, o HEC trans formou-se numa assesso

ria do t-linistério do Planejamento. Antes mesmo de se consti

tuir o DEF, do qual faria parte a Diretoria do Ensino Secundá 

rio e o DEH, os Ministros da Fazenda, do Planejamento e Coor

denação Geral, assinaram juntamente com o da Educação e Cultu 

ra, o primeiro acordo de' empréstimo e assistência _ técnica, .e!!, 

tre o govemo brasileiro e a~, destinada ao ensino técnico. 

Por ocasião da assinatura do acordo acima referido, já 

se encontrava em execução o Programa de EXp~1São e !·Yelhoria do 

71 Cf. I'lLI JDES,Durmeval Trigueiro,on.cit., p. 7. 

72Cf. ;1.r:t1 DES,lJurmeval Trigueir~,on.cit., pp.9-10. 
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Ensino Médio (PREHEH), estabelecido pelo Decreto n9 63.914 de 

26.12.68, que contava com recursos da AID. 

Estabeleceram-se, então, Comissões de Administração a 

nível Federal, compostas por um Coordenador, dois membros de

signados pelo Ministro de Educação, dois representantes do Mi 

nistério do Planejamento e um do Hinistério da Fazenda; a 

. nível estadual, nos primeiros Estados a desenvolver o progra-· 

ma (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo)" foram compostas pe+o 

presidente e representante do . PREHEH, dois representantes . do 

MEC, um do Secretario de Educação do Estado e um do Conselho 

Estadual de Educação. Acompanhavam o trabalho das Comissões, 

. federais e estaduais, secretarias executivas. Dessa forma, 

estruturam-se organizacionalmente as equipes que iniciariam 

as atividades de implementação do referido programa. 

Nos termos do acordo firmado entre a AID e o governo 

brasileiro, a ajuda do PREMEH dava cumprimento aos objetivos 

da Aliança para o Progresso. Apresentava como meta aperfei -

çoar qualitativamente o ensino médio, treinando professores; 

modernizando currículos e a administração educacional, crian

do escolas modelo, suprindo equipamento escolar e material di 

dático, criando novas salas de aula e edifícios, assi~ como 

adaptando instalações nos Estados selecionados, aumentando os 

recursos e aperfeiçoando seu fluxo com relação ã educação de 

nível médio. · 

No Anexo I do acordo em pauta o programa é descrito,se~ 

do nele já delineada sua operação em termos de modernização 

curricular, condições de instalações para os ginásios e trei

namento de professores. 

Heses antes do acordo de empréstimo ser assinado, mais 

especificamente em abril de 1969, a EPEH lançava a fundamenta 

ção teórica do GPE. 

A fundamentação teórica do GPE consiste na descrição 



.196 

de suas diretrizes gerais em termos de currículo, de dependê~ 

cias físicaS, de requisitos para aprovação final do alUno, de 

métodos de ensino, de períodos letivos, de número "de alunos 

nas classes ., turnos de atividades, de condições de trabalho 

do professor, e da necessidade de incentivos salariais a este 

último. 

-Nesse documento, que se propoe a fundamentar teorica -

mente o GPE h~, notadamente, um vazio teórico, preenchido pe

los meios e pelas técnicas. 

A ideologia tecnocrática, gerada através dos órgãos 

ligados ao Ministério do Planejamento, portanto, conduziu à 
reorganização administrativa do 1-1EC, esvaziou seus poderes , 

impregnou os trabalhos das comissões formadas e permitiu que 

educadores liberais completassem o "vazio" que sua fundamenta 

ção teórica deixava. 

Os educado~s liberais, sem uma proposta pedagógica 

consistente, reeditaram seus velhos argumentos e endossaram a 

postura tecnocrática em nome da necessidade da racionalidade, 

funcionalidade e modernização do ginásio secundário. Assim, 

a ideologia liberal tornou-se um instrumento facilitador da 

aceitação de um novo tipo de gináSio que atendia aos interes

ses da dominação externa e interna. 

Enquanto os burocratas vinculados à EPEM ofereciam sua · 

contribuição para o desenvolvimento da técnica de planejamen

to de construções escolares adequados aos objetivos e ao cur

rículo dos novos ginásios, educadores ligados à implantação 

dos GPEs davam corpo à. proposta pedagógica, enfatizando a 

perspectiva psicológica da aprendizagem, em detrimento da 

sua dimensão social, esvaziando o sentido da cultura geral no 

currículo, valorizando as artes práticas e, ao mesmo tempo, 

reduzindo-as a um ,rol de instrumentalidades (usos de instru -

mentos, informações, montagens, reparações). 
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No processo educativo dos GPEs estava implicitamente 

contido, tanto no que diz respeito ao currículo, quanto aos 

métodos de ensino, ã função docente e à orientação profissio

nal, a condução de seus destinatários ã "escolhas adequadas" 

para exercer o papel que tecnicamente lhes caberia numa socie 

dade sem conflitos, sociedade ideal na perspectiva tecnocráti 

ca. 

A postura liberal conservadora mo'derna 73 dos educado .

res que implantaram os GPEs reduzia a nível exclus'ivarnente in 

dividual" a autonomia e a compreensão do trabalho no processo 

pedagógico. Desta forma, estimulava, não só a alienação e 

passividade do estudante do GPE, mas também, contribuia para 

difundir a crença na eficácia das soluções técnicas ,sem ques

tionar a origem humana da técnica e as circunstâncias objeti

vas, específicas da nossa sociedade capitalista periférica,e!l 

quanto realidade histórica. 

Caberia, ainda, uma consideração final: 

Até que ponto os princípios que nortearam a prática pe 

dagógica dos ' GPEs neles efetivamente se concretizaram? 

A presente pesquisa não tem condições de fornecer res

posta a esta pergunta. Há carência de estudos empíricos ava
liativos desses gináSiOS. Foi possível, apenas, o estabeleci 

mento de uma forma de tentar explicar a modernização do ensi

no médio brasileiro. Essa tentativa está, porém, repleta de 

claros e de indagações não resolvidas que serão apresentadas 

a seguir. 

73Ver nota 12 neste capítulo. 

7 "Podem-se citar: BRASIL. PREf'.1EH. Si tuacão atual das escolas 
polivalentes, ã luz de um estudo avaliativo, s.d., 7 p. mimeo. 
LEITE, Denise Chagas. Os GOTs: Um conflito entre sua filoso -
fia e sua clientela. Rio de Janeiro, Tese de I1estrado, PUC, 
dez. 1972. 
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c o N C L U S ~ o 

A MODERNIZAÇ~O DO GIN~IO E A MANUTENÇÃO DA ORDEM 

Quando se examina o processo de modernização do ensino 

secundário no país, verifica-se que está vinculado às opções 

desenvolvimentistas que se sucederam entre os anos 30 e 60. 

A história dessas opções revela o caráter dependente 

da nossa situação política, econômica e sócio-cultural. Reve

la, mais ainda, a disputa entre facções da camada dominante 

pela condução do processó de desenvolvimento e pelo estabele

cimento de urna educação secundária que o servisse. 

As funções da escola secundária brasileira começaram a 

ser questionadas no momento em que, no país, Os novos rumos 

do capitalismo assim o exigiram. Dessa forma, a implantação 

do capitalismo industrial, exigindo sua filiação ao liberali~ 

mo democrático, criou, não só uma tímida oportunidade de rec~ 

nhecimento do ensino técnico enquanto modalidade legítima de 

educação, digna de apoio público e industrial, mas também, a 

possibilidade da introdução de uma moderna concepção de ensi-

no secundário, já presente na Reforma do Distrito Federal (32-35). 

Na fase de consolidação do capitalismo industrial, en-
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contrava-se bem caracterizada a crença de que o progresso eco 

nômico de uma nação dependia da educação escolarizada de seu 

povo e que uma sociedade mais escolarizada tornava-se,politi

camente, mais democrática. As técnicas de planej arnento e ra

cionalização do trabalho estimulavam a promoção da educação 

na linha da eficiência • . 

As contradições do modelo desenvolvimentista brasilei

ro manifestavam-se na luta pela expansão do ensino secundário 

nos anos 40 e 60. Assim é que o processo de industrialização 

dependente, ao mesmo tempo que forçava a ampliação das oport~ 

nidades educativas e do grau de escolaridade, não permitir o 

acesso, ou a permanência, na escola, de uma grande parte dos 

estudantes,devido à precária situação econômica de suas íamí~ 

lias. Por outro lado, o discurso populista, difundindo a 

imagem da escola como instrumento de ascensão social, orient~ 

va a percepção pelas camadas médias e populares, da necessida 

de de escolarização, numa direção não desejada pelo modelo e

conômico implantado. Dessa forma., crescia a procura das escO

las secundárias em detrimento das escolas técnicas. 

No período de discussão da LDB, a luta pela moderniza

ção do ensino secundário acentuou-se. A divisão da elite edu 

cacional revelava a medida de forças entre seus setores con -

servadores e progressistas. Estes últimos procuravam obter 

o controle do sistema educacional até então nas mãos dos pri

meiros. Participando de posições diferentes, na tecno-estru

tura estatal, forçavam medidas na direção almejada, particu -

larmente a nível político-orçamentário, o que ocasionava toda 

a sorte de represálias dos seus oponentes. Dessa forma, a e

ducação complementar foi boicotada e a LDB apresentava ainda, 

marcadamente, a influência das forças privatistas. 

o efeito excludente do modelo desenvolvimentista, mani 

festo de maneira bem mais clara em sua fase crítica (61-64) , 

provocou o questionamento incisivo do sistema capitalista e 

do modelo polítiCO representativo com a conseqt\ênte radicali-
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zação de posições em todos os setores da sociedade brasilei-

ra. 

Nesse contexto, apareceram alguns projetos educacio

nais que propunham a inclusão e participação, no processo de 

desenvolvimento dos setores marginais da sociedade, que criti 

cavam a transposição de modelos estrangeiros e enfatizavam a 

. conscientização do homem corno ser histórico, questionando sua ' 

posição no processo produtivo. Assim, apareceram propostas ,de 

ensino secundário corno os Ginásios da Comunidade e· os GináSios 

Vocacionàis, em são Paulo,que se constituiram em respostas di 

ferentes àquelas esperadas pela política de dominação norte-~ 

mericana e pelos próprios setores progressistas da elite edu

cacional. Estas respostas surgiram corno ' frutos das contradi-

' ções do sistema capitalista 'periférico, que se manifestavam 

na esfera política, econômica e sócio-cultural. 

A fragmentação do apoio ao poder executivo e as divi -

sões internas do próprio MEC tornavam inviável, a nível Fede

ral, não só a concretização, mas a continuidade de ' qualquer 

medida no sentido de re 'forrnular o ginásio secundário. Foi a 

nível estadual que se efetivou a criação de um novo tipo de 

ginásiO, cuja proposta passou a constituir um desafio .à ordem 

estabelecida, no momento em que se propôs a centrar sua refle 

xão nos problemas que a própria realidade impunha ao processo 

educativo. 

Os impasses do capitalismo periférico provocaram, gra

ças ã pressões internas , e externas, a opção por um modelo po

lítico autoritário e econômico-dependente, rechaçando a propo 

sição de um ensino secundário que pudesse questioná-lO, reedi 

tando soluções conservadoras dos setores progressistas no sen 

tido de modernizar o ginásio, sem com isso afetar a estrutura 

social. 

O capitalismo perifériCO associado, a partir de 64, i~ 

portando uma tecnologia al ,tarnente sofisticada dos centros ca-

BIBLIOTECA 
FUNDAÇAo GETUL,O v" 
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pitalistas hegemônicos, encontrou condições de efetivar, .in

clusive por meio de ajuda externa, o novo tipo de escola secun 

dária necessário ao reforço da estrutura econômica-social ca

pitalista. 

o Ministério do Planejamento passou a ter grande poder 

de decisão sobre os ·rumos da educação do país e sobre a condu 

ção do processo de reformas pedagógicas, previstas na reorien 

tação do modelo econômico e pOlítico. Os educadores que, an

tes de 64, lutavam pela posse de prestígio político e contro

le do sistema educacional, f9ram afastados de seus postos (i

mediata e/ou gradativamente) ou cooptados para colaborar na 

implantação de um ginásio moderno na linha de orientação dos 

acordos norte-americanos que se propunham a financiar e forne 

cer assistência técni,caao empreendimento de expansão e melho 

ria do ensino secundário no país. 

A política autoritária adotou com relação ao ensino 

secundário de primeiro ciclo, entre outras, as metas de exp~ 

são das oportunidades educativas e de reformulação curricular. 

Seus objetivos explícitos demonstravam a necessidade. de aten

der às reivindicações populares por mais educação e à eXigên

cia de uma formação adequada às exigências formuladas pelo 

desenvol virnen.to econômico. 

No entanto, os alvos que se buscavam alcançar, através 

dessas medidas, eram outros. 

A análise de Cunh·a,l sobre a política educacional de 

liberação adotada após 64, evidencia, como uma de suas funções 

básicas, o controle social. 

lCf. CUNHA, Luiz Antonio. Educação e Desenvolvimento Social 
no Brasil. R.J., F.Alves, 1975. Especialmente cap.5. 
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Tal perspectiva foi confirmada no exame da proposta pe 

, dagógica dos novos ginásios criados sob o apoio do regime mi

litar. Nela, os discursos buscavam, não só legitimar a exclu 

são econômica das classes trabalhadoras, mas tarrbém fortalecer 

o poder político do partido governamental. 

Os GPEs propuseram-se a superar a dicotomia entre o 

. trabalho intelectual e manual, introduzindo práticas de trab~ ' 

lho ao lado de disciplinas de cultura geral. Tal medida prq

curava criar, assim, a imagem de uma escola não discriminató

ria, na qual a preparação técnica e ideológica se fizesse de 

acordo com o interesse das camadas que nela ingressavam. 

Entretanto, tal inovação sofisticava o processo de 

seleção interna e dissimulava, não só a arbitrariedade da di

visão da mão-de-obra, antes mesmo de seu ingresso no mercado 

de trabalho, como também a transmissão de ideologias legitim~ 

doras da ordem e da paz social-. 

Uma questão que se coloca no momento em que se estuda 

o processo de modemização da escoia secundária brasileira é 

saber se os GPEs foram realmente a reprodução de um modelo 

de educação secundária norte-americano. 

Segundo Camoy2, os Estados Unidos, enquanto o mais 

poderoso centro hegemô~ico capitalista, teriam exportado, nos 

anos 60, seu rrodelo reformista de educação secundária, criado 

no princípio deste século, com o intuito de conservar e melho 

rar as estruturas capitalistas nos países periféricos, contri 

buindo, assim, para conter os conflitos gerados pela expansão 

da industrialização capitalista. 

O modelo norte-americano caracterizava a escola secun

dária como escola compreensiva, polivalc:.mte, na qual o acesso, 

do aluno, a organização, funcionamento e currículo diversifi-

2Cf. CARNOY, Hartin, 0p. cit., especialmente caps. 5 e 7. 
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cado contribuíam para reproduzir a hierarquia social associa

da ã industrialização capitalista. 

Os GPEs, estritamente falando, não constituíram cópias 

das escolas poli valentes norte-americanas. A nosso ver, fo -

ram um produto híbrido entre a organização e estruturação de 

alguns cursos vocacionais em escolas secundárias norte-ameri

canas e o nosso tra~cional ginásio secundário. O GPE herdou 

os problemas do pri~iro e as deficiências do segundo. 

Por que problemas do primeiro? Porque o ensino vocacio 

nal nos Estados Unidos sempre foi um ensino desprestigado. 

Segundo a análise de Venn3,a evasão e transferência de alunos 

ocorrem em índices expressivos. Os cursos vocacionais nunca 

receberam o amplo apoiq da comunidade educacional. O recruta

mento de. professores sempre foi uma empresa difícil pela co~ 

petição que a escola enfrenta, em termos de salários, com re

lação ã indústria, na aquisição do profissional qualificado 

ou técnico. Al~m do mais, · verifica-se acentuada defasagem en 

tre os cursos vocacionais das escolas secundárias e o traba -

lho produzido na indústria, sendo notória a escassez de reCUE 

sos com que pode contar, uma vez que, gradativamente, há um 

decréscimo de verbas a eles destinadas nas despesas nacionais 

de educação. 

Com relação às de·ficiências do ginásio secundário, as 

críticas são bastante conhecidas dispensando comentar aqui no· 

vamente, o verbalismo e a alienação do mundo de trabalho, en

tre outros aspectos, delas característicos. 

As explicações de Venn acrescentam um dado importante 

na anál~se, pois apresentam indícios que sugerem uma revisão 

da crença sobre os possíveis resultados positivos dos cursos 

3 Cf. VENN, Grant. O homem, a educação e o trabalho. MEC-DEI. 
1970. 
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vocacionais nas próprias escolas secundárias norte-americanas 

e, torna válida, portanto, a seguinte questão: 

Que fatores teriam contribuído para o êxito duvidoso 

desses cursos vocacionais nas escolas secundárias norte-arneri 

canas e a difusão da crença no sentido oposto? 

A nosso ver, qualquer resposta que se pudesse ensaiar 

para a explicàção das contradições do processo de manutenção 

do capitalismo ou, da relação de dominação/subordinação nesse 

momento, seria prematura, IOOtivo pelo qual preferimos nos 

restringir à indagação. 

Por outro lado, os resultados da experiência brasilei 

ra não são claranente conhecidos, pois conhecern-se apenas 

dois estudos empíricos avaliativos, a seguir mencionados. 

o primeiro, de Denise Meyer das Chagas Leite, analisou .. 
os GOTS da Guanabara, concluindo serem eles inadequados as 

aspirações da sua clientela. 

o segundo, do próprio PREMEM, em 1974, avaliou o desem 

penho, por arnostragem~ e~ 44 escolas de cada Estado, vincula

da ao primeiro acordo HEC-USAID (Bahia, Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul) e pela amostragem em 6 escolas do 

Subprograma Nacional (Florianópolis, Curitiba, João Pessoa , 
Goiás e Brasília). Concluiu pelo não cumprimento pleno, na . 

maioria dos estados, dos compromissos assumidos em Convênio pe 

las Secretarias Estaduais de Educação. 

Esta avaliação, . registrou, em linhas gerais, a evasão 

de professores motivada pelos baixos salários oferecidos pe

los Governos Estaduais, a falta de apoio de um Serviço de Su

pervisão que auxiliasse a tarefa docente, o entrosamento ins~ 

tis fatório no currículo entre educação geral e formação espe-

cial. Conseqüentemente deu-se a volta gradativa ao ensino tra . , 
dicional, em virtude de as Secretarias Estaduais não assumi -
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rem os GPEs, posteriormente Escolas Polivalentes, como modelo 

de transformação de todo o ensino de 19 Grau. 

Neste ponto, poder-se-ia deduzir que os GPEs, criados 

como estratégia de promoção de uma política educacional de 

19 grau, falharam desastrosamente com relação ao papel que 

assumiram como escolas-modelo. 

Os estudos empreendidos, de uma ou outra forma,eviden

clam a descaracteriz'ação da experiên-cia; os fatores apontados 

como causas desse evento não são porém, suficientes para ex 

plicá-lo, razão pela qual, parece da mais alta importância , 

que se realize uma pesquisa avaliativa das escolas polivalen

tes ainda em funcionamento, dando continuidade ao trabalho dos 

GPEs. 

Ao lado das questões anteriormente apresentadas, outras 

aparecem, como sugestões para futuros trabalhos. ~ o caso 

de se procurar compreender melhor o pensamento sobre o ensino 
. . 

secundário no Brasil entre as décadas de 30 e 70. 

A análise dos discursos de alguns protagonistas envol

vidos com o processo de modernização doginãsio secundário, 

como por exemplo, Anísio Teixeira, Jayrre Abreu, Geraldo Bas -

tos Silva, Lauro de Oliveira Lima, pOQeria caracterizar, com 

maior precisão, os limites da sua consciência crítica com re

lação aos problemas da sociedade e educação brasileiras e, 

mais, especificamente, da escola secundária. 

Durante esta pesquisa, levantararrrse as primeiras indi 

cações de tal estudo. Decidimos, entretanto, não incluir um 

capítUlO próprio os primeiros resultados obtidos. Tal assun

to merece um estudo mais exaustivo, cujo término não coincidi 

ria com o tempo disponível para a apresentação deste texto. 

Deve-se, ainda, destacar alguns problemas com que es -

barramos no decorrer desta pesquisa e que foram deixados de 
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lado por insuficiência de infonnações obtidas, embora estive!, 

sem, a nosso ver, a exigir um estudo mais aprofundado. 

~ o caso do ensino comercial, onde existe todo um le 

vantamento a ser realizado. No momento em que procuráva-se 

compreender a competição entre as diretorias do MEC, vislum

brou-se a importância da expansão do ensino comercial no estí 

mulo à iniciativa privada e o que tal apoio representava em 

tennos de prestígio· polítiCO para a DEC no confron.to com a 

DES. Entretanto, conseguiu-se apenas coletar algumas pistas, 

sem obter dados suficientes que permitissem abordar o assunto. 

Outro tema interessante seria o do estudo da CADES 

enquanto órgão de pre.ssão pOlítica e apoio às lideranças que 

se sucediam no MEC. .A análise da sua atuação talvez pudesse 

levar à melhor compreensão dos .mecanismos de poder, dentro e 

fora do próprio MEC, no seu períOdO de existência. 

Não se abordaram, ainda, as relações entre os projetos 

de educação secUndária de 19 e 29 ciclos, apresentados por 

di versos educadores e administradores, que se propus.eram a 

modernizar o ginásio. Esse é um assunto que poderia conver -

ter-se, também,em objeto de investigação. 

Os problemas levantados, privilegiam certas situações 

e, de qualquer modo, constituem urna oportunidade de prossegui 

mento da pesquisa em curso, da qual esta monografia é um re -

sultado parcial. 

Em resumo, o processo de elaboração desta pesquisa siS 

nificou a possibilidade de compreender, mais claramente, que 

o modo de entender a história influi sobre o modo de conceber 

as possibilidades de mudança social. 

Desta forma, parece que nao são apenas as idéias que 

modelam a ação humana. A modificação das instituições exige 

mui to mais que "boas idéias" por parte daqueles que conduzem 
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tal processo. A prática social demonstra que a aceltabilida

de e a concretização dos projetos educaci"onais dependem de 

circunstâncias estruturais, uma vez que as instituições, veí

culos de vivência das práticas pedagógicas, são um produto 

do modo pelo qual a sociedade está organizada e estratificada. 
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