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DISSERTACAO DE MESTRADO 

Sandra Julia Gon~alves Albergaria 

Esta pesquisa consiste em urn estudo sobre a concepc;;ao de natureza veiculada nos 

estudos do meio desenvolvidos nos ginasios estaduais vocacionais entre 1961 e 1968, no 

Estado de Sao Paulo. 

Este estudo foi baseado na analise de documentos, depoimentos e bibliografia sobre 

essa experiencia educacional. 

Neste trabalho foi demonstrada a sistematizac;;ao do estudo do meio, seu aspecto 

interdisciplinar, sua importancia como tecnica pedag6gica e seu carater investigat6rio 

alinhado aos objetivos do ensino dos ginasios estaduais vocacionais. A partir de 

depoimentos de educadores foi possivel demonstrar a concepc;;ao de natureza sugerida no 

contexto dos estudos do meio, ao evidenciarem nos locais estudados os processos politicos, 

hist6ricos e sociais. 
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PROFICIENCY THESIS 

Sandra Julia Gon«;alves Albergaria 

This reasearch consists in a study about the conception of nature used in the 

environment studies developed in the "ginasios estaduais vocacionais" among 1961 and 

1968 in the State of Sao Paulo, Brazil. 

This study was based in a documentary analysis, oral depoiments of the participants 

and bibliography about these schools. The research proved the importance of 

sistematization of the environment studies, their rank of interdisciplinary studies, their 

importance as a pedagogical technique and their investigatory caracter allied to the 

objectives of teaching in the "ginasios estaduais vocacionais". From depoiments of 

teachears involved with this educational experience was possible to show a conception of 

nature insinuated in the context of environment studies to evince the polictial, historical and 

social process. 
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INTRODU(,:AO 

" ... Vivendo se aprende; mas o que se aprende, 

mats e s6 a fazer outras, maiores perguntas. " 

Joao Guimariies Rosa. 

Grande Sertfio: Veredas. 

Escrever uma introdus;ao talvez seJa uma das tarefas mais dificeis; recorrer as 

origens do que motivou a dedicar-me a uma pesquisa pode ser urn caminho para que aclare 

as indaga96es do leitor. 

0 projeto inicial de pesqmsa era fazer urna analise do meu exercicio como 

professora de Geografia sobre a utilizas;ao do estudo do meio como pratica de construs;ao 

de conhecimento. 

Numa das escolas em que lecionei tive a oportunidade de planejar a organizas;ao e 

execus;ao de estudos do meio a partir de urn plano interdisciplinar. A ideia central desse 

plano era viabilizar, mediante estudos do meio, a aproximas;ao das disciplinas do curriculo 

escolar e possibilitar aos aJunos urn olhar direcionado a conscientizas;ao de problemas 

ambientais. Entre os professores era consenso que os problemas ambientais e a reaJidade 

apresentavam-se de maneira integrada, propiciando, assim, uma pnitica educacional 

interdisciplinar. 

A utilizas;ao de meios pedag6gicos e didaticos tradicionais estava em discussiio 

pelos professores e administras;ao da escola. N esse ambiente e a partir desse plano foi 

possivel idealizar uma forma de conciliar a necessidade do cumprimento dos conteudos das 



apostilas, manter metodologias especificas de cada disciplina e oferecer aos alunos uma 

reflexao sobre algumas quest5es ambientais. Pareceu ser essa a melhor alternativa do 

momento. 

A execus:ao do plano avans:ou consideravelmente junto aos professores do Jardim, 

Pre e Ensino Fundamental de 1 a a 4a Serie devido a facilidade de comunica<;:ao entre 

professores, e por terem experiencia em pnitica interdisciplinar. 

No Ensino Fundamental de sa a 8a Serie e Ensino Medio, a realidade do professor 

era diferenciada, o que em parte dificultou a realizas:ao os estudos do meio e a execus:ao do 

plano. Os professores tinham disponibilidade restrita ao honirio de aula. Muitos 

trabalhavam em varias escolas- o que impossibilitava as conversas sobre detalhes do plano. 

0 Plano interdisciplinar e os estudos do meio tornaram-se algo a parte da realidade do 

professor e por conseqiiencia o envolvimento do aluno pouco foi estimulado. Aos poucos 

os estudos do meio que aconteceram foram considerados por alunos e professores urn 

"passeio" e nao urn instrumento de conhecimento. Dessa forma, as atividades perderam o 

senti do. 

Esse evento instigou-me sobremaneira e, a partir desse contexto, surg1ram 

indagas:oes sobre o papel do professor frente as condio;:5es atuais de aplicao;:ao de estudos do 

meio; sobre formas de organizas:ao e caracteristicas de planejamento dessas atividades; em 

que contexto educacional os estudos do meio realizam urn papel formativo e informativo na 

construo;:ao de conhecimento dos educandos, e outros questionamentos estimularam-me a 

apresentar urn projeto de pesquisa visando urn estudo mais apurado dessa pn\tica. 

Ao iniciarmos as pesquisas, o projeto original sofreu transforma9oes. Tomamos 

conhecimento de experiencias educacionais inovadoras ocorridas durante breve periodo na 

decada de 1960. Como por exemplo o Colegio de Aplicas:ao "Fidelino Figueiredo" da USP, 

e os vocacionais. Porem, ao entrarmos em contato com pesquisas sobre os ginisios 

estaduais vocacionais, despertaram-nos curiosidade por relatarem as praticas de ensino 

desenvolvidas nessas escolas, especialmente a concentrao;:ao de atividades de estudos do 

meio, a maneira como eram conduzidos, e os objetivos que os orientavam. 
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Os gimisios estaduais vocacionais ( GEV s ), durante sua vigencia no ensino publico, 

aperfeic;:oaram uma concepc;:ao pedag6gica que proporcionou reformulac;:ao curricular de 

gestao educacional. Isso atingiu professores, especiaiistas educacionais, alunos e seus pais. 

0 foco central dessas escolas era propiciar o conhecimento da realidade a partir de diversas 

atividades pedag6gicas, dentre as quais achavam-se os estudos do meio. 

Na medida em que os estudos sobre os vocacionais foram aprofundando-se com a 

leitura de dissertac;:oes e teses, o interesse por esses ginasios estaduais foi crescendo e 

percebemos urn desconhecimento generalizado sobre essas escolas. Mesmo no meio 

academico, os ginasios estaduais vocacionais nao sao claramente conhecidos, e comum 

encontrar distorc;:oes sobre o que la ocorreu. Por essa razao, no plano desta exposic;:ao, 

sentimos a necessidade de fazer uma apresentac;:ao panoramica da experiencia realizada, 

antes de tratar diretamente dos estudos do meio. 

As concepc;:oes filos6ficas, politicas e pedag6gicas dos ginasios estaduais 

vocacionais eram refletidas em seu curriculo e em suas variadas tecnicas de ensino

aprendizagem. 0 curriculo dessas escolas tinha aspectos particulares: era vinculado a visao 

antropol6gica de cultura e intervenc;:ao social; estava intrinsecamente ligado a realidade da 

comunidade na qual cada unidade escolar era implantada; as disciplinas, os conteudos 

dispostos em unidades pedag6gicas e o conjunto de tecnicas de ensino em particular os 

estudos do meio eram integrados. Essa integrac;:ao global devia-se a articulao;;ao e unificac;:ao 

provocada pelo core curriculum, que ao Iongo deste trabalho sera melhor explicitado. 

A pratica dos estudos do meio foi largamente difundida e realizada por todos os 

professores como parte integrante do processo de construc;:ao do conhecimento nos ginasios 

vocacionais. Tinham duas func;:oes: catalisar reflexoes objetivando o exercicio de cidadania 

de todos os envolvidos e investigar situac;:oes problemas provindas das unidades 

pedag6gicas. 

Os estudos do mew conduziam a certa construc;:ao de conhecimento sobre a 

realidade que o educando vivenciava. Esse dado conduziu-nos a indagar que acepc;:oes 

estavam presentes sobre a relac;:ao homem natureza: Quais ideias de natureza presidiam os 

estudos do meio nos vocacionais? Como esses estudos trataram as relas:oes da sociedade e 
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natureza? Houve enfase sobre a utiliza<;ao da natureza pelo homem, e de que maneira esses 

aspectos foram conduzidos? Tais questionamentos aclarados podem contribuir em 

planejamentos e orienta<;6es de trabalhos atuais sobre estudos do meio, particularmente nas 

abordagens sobre meio ambiente, que trazem novos desafios no que concerne a forma.yao 

da cidadania. 

Portanto, os estudos do meio dos ginasios vocacionais tornaram-se por si s6 objeto 

de pesquisa significativo. Resolvemos assim, centrar estudos nos estudos do meio do ensino 

dos ginasios vocacionais tendo como tema sua concepr;ao de natureza. 

Atualmente estudos do meio sao vistos como procedimentos de ensmo que 

estimulam a observa<;ao de elementos que fazem parte da realidade fora da sala de aula. 

Alunos sao conduzidos a observar fen6menos e a procurar compreender aspectos do meio 

fisico, social, cultural etc. A literatura indica-nos uma polemica sobre o carater e 

delimita<;ao dos estudos do meio. Nos estudos de Pontuschka (1994), encontramos a defesa 

do estudo do meio como metodo de ensino capaz de abarcar diversas dimens6es do 

processo educativo, por outro !ado, estudos do meio podem ser considerados uma tecnica 

de ensino. Tal polemica e relevante para futuras atividades educacionais. Tornou-se, 

portanto, uma questao que procuramos tratar em nossa pesquisa: os estudos do meio nos 

vocacionais, foram tecnica ou metodo de ensino? 

Nosso estudo tern como objetivo descrever a concep<;ao de natureza veiculada pelos 

estudos do meio realizados nos ginasios estaduais vocacionais de 1961 a 68. 

Pretendemos analisar a utilizac;ao dos estudos do meio na construc;ao do 

conhecimento e do compromisso social dos gimisios vocacionais. Ao examinarmos alguns 

dos estudos do meio realizados pelos GEV s, compreendemos parte da proposta central dos 

ginasios vocacionais, particu!armente no que se refere a integra<;ao curricular como 

caminho para a construc;ao do conhecimento cientifico, a compreensao da realidade mais 

proxima a partir de experiencias in loco e a elaborac;ao da concepc;ao de cidadania e 

responsabilidade social por meio da conscientizac;ao dos problemas do mundo. 
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Nosso objetivo inclui a concentra<;:ao de esfor<;:os para trazer neste trabalho a 

reconstitui<;:ao da pnitica dos estudos do meio nos ginasios vocacionais, na tentativa de 

responder questoes sobre essa atividade educativa, podendo levar a uma reflexao atual 

sobre esse modo de ensinar apoiando-nos em elementos hist6ricos. 

Temos como hip6teses: 

I) Os estudos do mew como pratica pedag6gica exercida nos ginasios 

vocacionais nos revelam uma concepc;:ao de natureza, de construc;:ao do 

conhecimento e de conscientizac;:ao sobre a realidade. 

2) A posi<;:ao central da area de estudos sociais no curriculo dos vocacionais 

tera implica<;:iies para a concep<;:ao de natureza veiculada pelos estudos do 

mew. 

3) A analise dos estudos do meio nos Ievara a recuperac;:ao da memoria sobre 

o ensino dos ginasios estaduais vocacionais e em conseqiiilncia sobre 

aquele momento hist6rico vivido pela educa<;:ao no Estado de Sao Paulo. 

As hip6teses conduzem-nos a objetivos adicionais e complementares: pretendemos 

aclarar as condic;:oes materiais que permitiram o intenso desenvolvimento de estudos do 

meio nos vocacionais. Procuramos, ainda, revelar as etapas de organiza<;:ao e 

implementa<;:ao dos estudos do meio, bern como mostrar certas func;:oes pedag6gicas dessas 

atividades. 

Concentramos estudos primeiramente em fontes secundarias sobre os ginasios 

estaduais vocacionais (teses e artigos). 0 estudo dos documentos implicou buscar 

depoimentos pessoais da experiencia educacional dessas escolas. 

Alem de urn estudo em fontes secundanas, analisamos algumas fontes documentais: 

Regimento Jnterno dos Gincisios Vocacionais (1966); Pianos Pedag6gicos e 

Administrativos dos Gincisios Vocacionais (1968); Relatos de Orientadores Pedag6gicos 

(1967), e documentos pertencentes ao acervo do Centro de Documenta<;:ao e Informac;:ao 

Cientifica "Prof. Casimiro dos Reis Filho" (CEDI C) da Pontificia Universidade Cat6Iica de 
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Sao Paulo (PUC-SP). Entrevistamos ex-professores, ex-orientadora educacional, ex

supervisor de curriculo, ex-pesquisadora de comunidade, ex-coordenador da area de 

estudos sociais. Privilegiamos esses depoimentos orais por contribuirem para construir o 

objeto de estudo. Recorremos a tecnica de entrevista nao diretiva para que melhor fluisse a 

memoria; porem preparamos uma guia de entrevista para auxiliar nossa intervenyao nos 

momentos adequados. 

Assim sendo, organizamos os capitulos do nosso trabalho da seguinte forma: 

0 Capitulo I expoe as categorias que utilizaremos e a caracteriza<;:ao dos estudos do 

meio segundo fontes secundarias. Devido a valoriza<;:ao que atribuimos aos depoimentos, 

reunioes e outras fontes qualitativas este Capitulo mostra nossa perspectiva sobre a 

metodologia e procedimentos de pesquisa. 

Devido a relevancia da literatura para a constru<;:ao das caracteristicas dos estudos 

do meio, expomos no Capitulo 2 a aprecias;ao das fontes secundarias que tratam 

especificamente sobre os ginasios estaduais. 

0 Capitulo 3 e dividido em cinco t6picos. Visando construir urn cenano para o 

nosso objeto de estudo, procuramos contextualiza-lo, recuperando as caracteristicas 

hist6ricas da epoca de existencia dos ginasios estaduais vocacionais; urn breve hist6rico 

sobre o surgimento e extin<;:ao dessas escolas; os fundamentos filos6ficos e pedag6gicos do 

Projeto educacional dos vocacionais; os aspectos de funcionamento e suas pniticas de 

ensmo que junto aos estudos do meio formavam urn projeto complexo e integrado; 

destacamos a area de estudos sociais nurn t6pico especifico por ser essa area o eixo 

integrador do projeto do vocacional e geradora dos estudos do meio; examinamos o 

conceito de estudos do meio para os ginasios vocacionais, o alinhamento dos objetivos 

dessas atividades com os fundamentos filos6ficos e pedag6gicos dos vocacionais, seus 

aspectos principais; a sistematiza<;:ao e suas fun<;:oes em todas as series dessas escolas. Tal 

designio visa aclarar o carater dos estudos do meio no que refere ser tecnica ou metodo de 

ensmo. 
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0 Capitulo 4 e o Capitulo 5, expoem tras;os capitais dos estudos do mew nos 

gimisios vocacionais. 

Procuramos identificar a conceps;ao de natureza e meio, de tecnica e metodo no 

Capitulo 4. Utilizamos depoimentos das pessoas que vivenciaram os estudos do meio. 

0 Capitulo 5 enfatiza urn prisma te6rico. Procuramos examinar as correntes 

pedag6gicas que delimitaram tais pniticas. 

Por fim, apresentamos nossas conclusoes sobre como a natureza foi abordada pelos 

estudos do meio realizados nos ginasios estaduais vocacionais. 

Em anexo, consta o guia de entrevista que foi elaborado para orientar, quando 

necessaria, os depoimentos, e bibliografia adicional que trata sobre os vocacionais. 
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METODOLOGIA, PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E DELIMITA<;::AO DO 
OBJETO 

N a introdu.;ao desta pesquisa procuramos assinalar em tras;os gerais aspectos de 

nosso trabalho. Neste capitulo relacionamos alguns Autores que atualmente refletem sobre 

o conceito de estudos do meio e, num segundo momenta, vamos expor os caminhos 

apontados para delimitar a metodologia e procedimentos de trabalho. 

Diferentes Autores tratam os estudos do meio como pniticas integrantes do processo 

educativo que propiciam urn trabalho interdisciplinar objetivando a constru<;ao de 

conhecimento da realidade pelo a! uno. 

Para Pontuschka (1994 :26), no decorrer da hist6ria da educas:ao brasileira "0 

CONCEITO DE ESTUDO DO MEIO TRANSFORMA-SE ... em tempos diferentes; em 

escolas diferentes e com professores diferentes", a Autora constata que "Na atualidade, sao 

rotulados de Estudos do Meio desde uma saida de lazer com os alunos ate a aplica<;ao do 

Estudo do Meio como urn metodo de ensino" e propoe conceitua<;ao para o estudo do meio 

a partir de analise hist6rica e praticas desenvolvidas nas disciplinas formadoras de 

professores na Faculdade de Educas:ao da Universidade de Sao Paulo. 

Os estudos do meio, para Pontuschka (1994), destinam-se: a desenvolver o espirito 

de sintese, permitir ao educando aprender a observar, a descobrir, a documentar-se, a 
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utilizar-se de diferentes meios de expressao, a ligar-se a seu meio mais proximo, ao pais e 

ao mundo, desenvolver sensibilidades diante da Natureza e das obras humanas, a criar sua 

consciencia de responsabilidade, e construir a ideia de participa<;ao. 

Fantinel (2000) procura conceituar trabalho de campo e seus papeis educacionais. 

0 trabalho de campo para a Autora tern como finalidade propiciar aos alunos urn cenario 

adequado para gera9ao, problematiza<;ao e critica do conhecimento, e o espa<;o privilegiado 

de observa<;ao de aspectos e fen6menos, de formula<;oes de hip6teses e avalia<;oes de 

modelos explicativos. 

"'0 campo e o local propfcio para o conflito e reelaborayao de valores eticos, sociais e 

ambientais, favorecendo a discussao de quest5es comportamentais em uma perspectiva de ensino

aprendizado com principios solidarios, companheirismo e compromisso ambiental. Motiva 

mudanyas no tratamento de problemas ambientais, pelo conhecimento e capacitayao adquiridos ou 

por sensibiliza<;ao do aluno ao estabelecer contato direto com os problemas." (Fantinel, 2000:30) 

Tanto os estudos do meio como o trabalho de campo, para essas Autoras, tern 

finalidades que refletem concomitantemente valores formativos e investigativos. A nosso 

ver, em essencia trata-se de diferentes terminologias para atividades educacionais de 

mesma natureza. 

No que tange a interdisciplinaridade, para Fantinel (2000:30), "o campo pode ser 

tarnbem elemento integrador da Geologia com outras ciencias na constru<;ao de uma visao 

abrangente, integradora e hist6rica da Natureza". Segundo Compiani & Carneiro (1993:91), 

nas atividades de campo, a interdiscip1inaridade com questoes s6cio-culturais, que sao 

particularmente importantes para os estudos da Geografia ou Ciencias Ambientais passam a 

ter relevancia quando " ... o fazer geologia diretamente no campo envolve tam bern a rela<;ao 

Homem/meio". 

Amaral (1995) indica o estudo do meio como o caminho mais apropriado para a 

adapta<;ao do ensino de ciencias no ensino fundamental as modemas condi<;oes do 

progresso cientifico, pois gera apropria<;ao rapida de novos conhecimentos; bern como a 

interdisciplinaridade, pois trata-se do enfoque modemo das ciencias fisicas e naturais; "uma 

sintese programatica, onde se reuniam Ciencias e Geografia sob a egide interdisciplinar das 
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Geociencias, e uma sintese metodol6gica, onde se reuniam aspectos s6cio-culturais, 

cognitivistas, progressivistas e tecnicistas sob a egide do estudo do meio", (Amaral, 

1995: 149). 

No que se refere ao questionamento se o estudo do mew e tecnica ou metodo 

Pontuschka (1994:171) aclara que, "Esta discussao, das decadas de 50-60, ainda continua 

em pauta, pois na pnitica do Estudo do Meio parece que tudo cabe. ". A Autora defende os 

estudos do meio como metodo de ensino, e afirma: 

"Pedagogos e professores de disciplinas especfficas continuam a conceituar o Estudo do 

Meio como tecnica ou urn conjunto de tecnicas, no entanto, ele somente atingini os objetivos para 

uma possfvel transformayao se for utilizado como metoda, superando conhecimentos puramente 

escolares, levando aluno e professor a urn compromisso com a sociedade e suas transformac;5es e 

mesmo despertando a consciencia de nao utilizar Estudo do Meio somente como forma de consume 

das informay5es, considerando as pessoas como objeto, mas como sujeitos que em suas diferem;as 

podem crescer mutuamente, podem trocar, pod em ensinar e aprender." (Pontuschka, 1994: 173) 

Quando se refere its praticas dos estudos do meio nos vocacionais, discorda do 

termo "tecnica" utilizado para caracterizar as pniticas de estudo do meio naquela epoca, 

porque compreende que ao incorporar os objetivos s6cio-culturais na forma<;iio do aluno, os 

professores dos ginasios vocacionais, na verdade, estavam considerando os estudos do meio 

como metoda de ensino-aprendizagem. Pontuscka (1994) enfatiza que uma simples tecnica 

nao daria conta de todos os aspectos que os vocacionais propuseram. Em contrapartida, os 

docurnentos dos ginasios vocacionais aclaram que o metodo de ensino definido para essas 

escolas foi o metoda de ensino dialetico, portanto os estudos do meio faziam parte de urn 

conjunto de praticas de ensino ao !ado dos trabalhos de grupo, estudos dirigidos e outras 

praticas pedag6gicas. 

Pontuschka ( 1994) analisa a obra de Nidelcoff, criticando algumas sugestoes da 

Autora e apontando a diferen<;a entre o que ela considera que e estudo do meio e o que 

Nidelcoff sugere que seja: 

"Maria Teresa Nidelcoff, conhecida por professores de 1' a 4' serie e por alunos da 

pedagogia na decada de 80, considerou o Estudo do Meio como tecnica, sendo acompanhada por 

outros autores que produziram livros e textos para esses professores. Antes de dizer o que e o Estudo 
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do Meio, Nidelcoffprocurou conceituar meio ( ... ) Tambem o termo estudo; no que se refere ao meio 

apresenta significados diferentes de acordo com a idade das crian9as ( ... ) Nidelcoff nao apresentou 

essas etapas como excludentes nem em sucessao rigorosamente linear( ... ) Nidelcoff colocou ainda 

como objetivo iniciar as crianr;as no estudo da Geografia. Aqui est3. uma das principals diferenc;as 

em relac;ao a minha maneira de conceber o Estudo do Meio como metoda de analise da realidade na 

escola, pois a riqueza, a complexidade da realidade e suas contradiy5es requerem urn trabalho 

interdisciplinar em que outras disciplinas escolares podem dar contribuic;Oes para urn conhecimento 

mais proximo do real( ... )" (Pontuscka, 1999:174, 175) 

PonSm, Nidelcoff (1979) assinala: 

"A fun91io da escola seria entao: dar INSTRUMENTOS as crian9as: para a ANALISE DA 

REAL!DADE de EXPRESSAO- inicia-las na experiencia da REFLEXAO e da A<;:AO EM GRUPO 

( ... ) Esta realidade esta presente dentro das oito series da escola de 1° grau que ate agora existia e 

que, em parte, subsiste; pelo menos, pode se apresentar sob o r6tulo de: Hist6ria, Geografia e 

Estudos Sociais. Contudo, ainda que tenham que se adaptar a certas exigencias externas, convern que 

as crianc;as nao recebam urn parcelamento da realidade hurnana, uma divisao em areas estanques, 

mas que fundamentalrnente se conscientizern de que se !rata apenas da maneira pela qual os hornens 

vivem e atuam ( .. .) Iremos vendo par meio de quais etapas e de quais atividades pode-se ir fazendo 

esta aprendizagem ( ... ) Conhecer e analisar a maneira pela qual vivem os homens com os quais 

estamos em contato: e isto o que, na escola, se chama 'estudo do meio'. 0 'estudo do meio' nao 

constitui, em absolute, uma novidade. Por exemplo: j3. ha muitos anos nossos programas para as 

primeiras series do ensino de I o grau comec;am com este criteria. Nao e nenhuma novidade, portanto, 

mas na verdade, algo freqiientemente desvirtuado. Como outras 'inovay5es' pedag6gicas, via de 

regra foi introduzido na escola de uma maneira apenas formal, destituido de seu valor e sentido real, 

a!em de nao Jevar em conta este Ultimo. 0 primeiro passo da crianc;a na Geografia esta nesta 

percepyao da vida que se agita a sua volta. Resumindo: fazer o "estudo do meio' e, em parte, fazer 

Geografia, empregando o metoda que esta emprega: a observa9ao direta ( ... ) Num traba1ho deste tipo 

a importancia das materias cadeiras desaparece. Embora as atividades a serem realizadas estejam 

ligadas principalmente a Geografia, as crianc;as tambem trabalham em muitos outros campos. Por 

exemplo: Hist6ria: a origem da cidade ( .... ) Estudos Sociais: dispositivos municipais ( ... ) Ciencias: 

procura da informac;ao necessaria para resolver algurn problema, observac;ao e registro de fenOmenos 

(. .. ) Comunicac;ao e Expressao: redigir relates sabre os assuntos .... Expressao Grafica ou Pict6rica: 

esbo9os de edificios, representa91io de cenas, paisagens etc." (Nidelcoff, 1979: 7 a 15) 

Nao M., inicialmente, as discrepancias de concepyoes apontadas por Pontuscka 

(1999), mas sim urn exemplo de processo interdisciplinar exposto por Nidelcoff (1979). 

Nesta ha urn conjunto de varias tecnicas para ajudar os professores a fazerem estudos do 
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mew. 0 texto procura demonstrar o papel do professor, caracterizar objetivos s6cio

culturais da escola, definir o estudo do meio como instrumento de analise da realidade, 

eleger a Geografia como disciplina mais apropriada para utilizar estudo do meio, colocar a 

Hist6ria como aliada nesta missao, aponta a necessidade da interdisciplinaridade para 

desenvolver estudo do meio - tais elementos configurarn aspectos singulares dos estudos 

do meio como uma pratica de investiga<;ao da realidade, que pode ser considerada uma 

pratica de ensino a partir do metodo de ensino escolhido pela escola. 

No que tange a adequa<;ao da disciplina Geografia no desenvolvimento do estudo do 

meio, Fantinel (2000) assinala que o ge6grafo utiliza numerosos e variados elementos de 

analise em busca de suas inter-relas:oes para dar solu<;5es e pensar o mundo. Assim os 

estudos do meio ou trabalhos de campo sao pniticas educativas que for9arn a 

descompartimentaliza-rao do conhecimento contribuindo para a articula<;ao das informa96es 

necessarias a compreensao da realidade, dessa forma sao apropriadas ao raciocinio 

geografico. Nao se trata de hierarquizar disciplinas para utiliza<;ao dos estudos do meio, 

mas sim aclarar a liga9ao de tra<;os capitais entre essa pratica educativa e a ciencia 

geografica. 

E fato que demonstrar os valores formativos e informativos e a dimensao 

investigativa do estudo do meio para conceitua-lo como metodo de ensino, como defende 

Pontuschka (1994) e outros Autores, certamente contribuini para defini<;ao dessa atividade 

educacional. Por outro !ado, se partimos da questao: Que visao de ensino propicia a 

utilizayao dos estudos do meio nas suas dimensoes? Talvez a relevancia dada aos estudos 

do meio em varios momentos da hist6ria da educa-rao assinale para mudan<;as de visao de 

educas:ao e ai, conjuntarnente indagaremos o que se pretende do educando; que visao de 

ensino o professor concebe e que educa<;iio a sociedade estabelece para seus filhos. 

Dessa maneira o enfoque muda, nao havendo relevancia se a pratica do estudo do 

meio e entendida como tecnica ou metodo, mas sim qual conceps:ao de ensino abarca a 

necessidade de tal pratica na sua potencialidade. 
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1.1 Urn caminho: metodologia e procedimentos 

No processo de pesquisa constatamos que as pniticas pedag6gicas dos gimisios 

vocacionais foram pouco estudadas. Ha escassez de informa9ao oficial. A interven9ao 

policial-militar contra unidades escolares, gerou perda de documentos, e os arquivos 

oficiais da Secretaria Estadual de Educa<;:ao praticamente nada informaram sobre a 

experiencia dos ginasios vocacionais. 

A documenta9ao dos ginasios estaduais vocacwnars e do Servi9o de Ensino 

Vocacional (SEV) passou por varias casas de professores, alunos e dirigentes. Em 1992, a 

Associa9ao Pr6 Ensino Vocacional (APROEV), coordenada por Maria Nilde Mascellani, 

doou parcela significativa de originais produzidos durante a decada de 1960 ao Centro de 

Documentas;ao e Informa<;:ao Cientifica "Prof. Casimiro dos Reis Filho" (CEDIC) - da 

Pontificia Universidade Cat6lica de Sao Paulo (PUC-SP), onde se encontram ate hoje sem 

catalogas;ao. Apesar dessas condi96es, foi possivel identificar documentos sobre estudos 

do meio e praticas pedag6gicas, bern como artigos da imprensa e documentos 

administrativos. Assinalamos, entretanto, que a ausencia de cata!ogo dessa cole9ao impede 

o exame de outros documentos que poderiam ser relevantes para nosso estudo. 

Foi possivel encontrar no Servi<;:o de Documentas;ao e Publicas:ao Mario Covas (da 

Secretaria de Educas:ao do Estado de Sao Paulo) o documento Relata da Experii!ncia 

Educacional dos Ginasios Estaduais Vocacionais de 1967; esse documento e urn relat6rio 

das praticas de Orientas;ao Educacional dos GEV s nos primeiros anos de atividades, de 

1962 a 1965. Documentos emprestados gentilmente por professores que trabalharam nos 

ginasios vocacionais sao de significativa importancia para este trabalho, dentre eles: Pianos 

Pedag6gicos e Administrativos dos Ginasios Estaduais Vocacionais de 1968 que 

complementa o relat6rio das praticas de Orienta9ao Educacional dos GEV s, reflete a 

avalias:ao pedag6gica e administrativa dos cinco primeiros anos da existencia do ensino 

vocacional; e o Regimento Interno dos Ginasios Estaduais Vocacionais de 1966, os quais 

pudemos analisar cuidadosamente. Outros originais cedidos por orientadores educacionais 

que trabalharam nos GEVs, fizeram parte de exaustivas analises. 
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Iniciamos os estudos para delimitar a metodologia a ser empregada a partir de 

Autores que apontaram caminhos. Para tratar documentos: Franco (1976) valoriza os 

significados do confronto entre a lei e sua interpretayilo dentro de contexte hist6rico do 

seculo XIX. Seu estudo da norma etica revela a "violencia consentida" pelo Poder 

Judiciario. Tal analise sugere que e necessario interpretar OS multiples significados que 

podem ser obtidos a partir de documentos e de depoimentos para ajudar a reconstruir as 

praticas pedag6gicas dos vocacionais. 

Os primeiros estudos realizados sobre os vocacionais foram publicados na decada 

de 1970. Em meados da decada de 1980, com o fim do regime militar, come9aram a ser 

escritas pesquisas mais completas sobre os vocacionais. Em parte devido it maior liberdade 

politica, em parte devido ao aparecimento de documentos que estavam sob guarda de ex

professores, ex-alunos e ex-funciomirios dos ginasios vocacionais. Cabe enfatizar que 

muitos dos pesquisadores ou pessoas muito pr6ximas a eles forarn protagonistas da 

experiencia. Portanto as fontes secundarias nesse trabalho em parte tiverarn relevancia na 

obtenyao de dados sobre a proposta pedag6gica e os estudos do meio realizados nos 

vocacwnms. 

0 levantamento da bibliografia secundaria sobre os GEV s revelou a existencia de 

alguns artigos, algumas disserta9oes e teses, poucas transformadas em livros. A maior parte 

desses estudos buscam caracterizar aspectos gerais da proposta do ensino vocacional. Foi 

possivel perceber que ha pouco dialogo entre elas. 

Ao exarninar as pesquisas feitas sobre os ginasios vocacionais observamos que 

muitas delas adotaram abordagem qualitativa. Fontes orais forarn intensarnente utilizadas 

para reconstituir a hist6ria de uma experiencia que foi interrompida por razoes politicas, 

recorrendo-se a alunos, professores e dirigentes dos ginasios estaduais vocacionais 

(GEVs). 

Assinalamos, ainda, que outro fator contribuiu para o uso de fontes orms e da 

memoria: a cultura oral. Geralmente ha forte cultura oral entre professores e o registro 

escrito das experiencias e relativamente restrito. Isso incentiva o uso de pesquisas 

qualitativas e entrevistas para descrever e analisar praticas docentes. 
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0 material identificado e os estudos ja realizados sobre os vocacionais conduziram

nos a optar pela reconstitui<;1io de trac;:os capitais dos estudos do meio mediante pesquisa 

qualitativa apoiada em depoimentos de professores e especialistas em ensino. Este trabalho 

valorizou entrevistas que permitiram fluir a memoria dos informantes. 

A revisao bibliografica para obter a melhor metodologia para nossos estudos nos 

levou a fazer algumas reflexoes sobre algumas maneiras de trabalhar objetos que tratam 

com memoria, historia oral, metodos etnograficos e entrevistas. 

Garcia (1980:09) justifica a relevil.ncia de entrevistas para estudar inova<;iles 

educacionais levando em conta que muitos dos documentos e trabalhos de praticas 

escolares inovadoras das decadas de 1960 e 70 foram destruidos ou se perderam por n1io 

serem arquivados; assinala que a ausencia de preocupac;:ao na conserva<;ao de 

documenta<;:ao impossibilitou sobremaneira o levantamento completo do que se inovou 

nesse periodo historico da educa<;:ao. 

Encontramos dificuldade documental apontada por Garcia (1980) para reconstruir as 

praticas dos estudos do meio nos GEV s. 

Mascellani (1999) examina a inova<;1io educacional desenvolvida no ambito dos 

vocacionais. Em trabalho etnografico, constroi sua pesquisa apoiada na propria experiencia 

como coordenadora do SEV. Constituiu seu instrumento de pesquisa a partir de 

documentos oficiais, registros pessoais e memoria, resgatou sua experiencia, a do grupo de 

professores e de alunos. Para ela, 

"( ... ) A abordagem etnografica combina varios metodos de coleta de dados (..) Nada 

poderia, portanto, ser mais adequado ao meu trabalho que esse tipo de abordagem, tendo a etnografia 

como linha mestra, pais se tratava, numa versao muito do trabalho de campo, de reconstruir a 

pedagogia implantada nos Gimisios Vocacionais". (Mascellani, 1999:3) 

Mascellani (1999) menciona, ainda, que utilizou "pesquisa em rede": certa rede de 

sociabilidade existente entre os informantes (professores e alunos do vocacional) a qual 

permitiu que urn entrevistado indicasse o proximo a ser localizado e assim sucessivamente 

ate terminar a pesquisa. 
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Por todo o corpo da pesqmsa pudemos certificar que se trata de relato de 

experiencias vivenciadas pela Autora. A exposi<;ao foi feita em primeira pessoa do singular. 

Mascellani defende a legitimidade da duplicidade de papeis ao ser, simultanearnente, 

pesquisador e ator. Alem disso, questiona a suposta neutralidade do pesquisador. 

Utilizamos em parte a sugestao de Mascellani (1999), no que se refere a pesquisa 

em rede, iniciamos os contatos para as entrevistas por meio de pessoas arnigas que 

trabalhararn nos vocacionais. Por alguns acasos, intui<;ao e sorte encontrarnos pessoas 

ligadas academicarnente a ex-professores dos ginasios vocacionais que atualmente estao 

trabalhando em universidades e que, ao reconhecerem nossas dificuldades, gentilmente nos 

facilitararn contatos; percebemos em nosso processo de pesquisa a disposi<;ao das pessoas 

que tiverarn contato direta ou indiretarnente com a experiencia dos ginasios estaduais 

vocacionais, urn interesse em auxiliar e facilitar informa<;iies. 

Por meio de do is pesquisadores Pontuschka (!994) e Sansolo (!996), encontrarnos 

Thiollent indicando carninhos metodol6gicos. 

Pontuschka ( 1994) segue a metodologia da pesquisa-a<;ao para caracterizar o estudo 

do meio como metoda e priitica da interdisciplinaridade: 

" ... urn dos trabalhos fundamentais que confirmou essa opvao foi a leitura de Michel 

Thiollent sobre a pesquisa-avao, corroborada pelo pensamento de outros autores como Carlos 

Rodrigues Brandao ( .. .) a opvao pela pesquisa embasada em problemas concretos que segundo ele, 

ao serem detectados ja apontavam para o inicio do caminho a ser percorrido. Mostrou que uma 

pesquisa qua!itativa pode oferecer perigos, mas que estes podem ser controlados ou minimizados por 

uma linha metodol6gica bern definida, adequada a situavao a ser analisada." (Pontuscka, 1994: 19). 

Pontuscka (!994) nos alerta sobre os problemas que oferece a pesquisa qualitativa, 

e que portanto deve ser bern delimitada a linha metodol6gica. Partindo dessa sugestao, 

tratarnos de continuar os estudos metodol6gicos paralelarnente com os levantarnentos dos 

dados sobre os giniisios vocacionais. 

Sansolo (!996) utiliza duas metodologias para refletir sobre educac;:ao arnbiental e 

analisa usos do trabalho de campo. Na primeira fase usa pesquisa participante para 
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constituir educas:ao arnbiental nas escolas com os professores. Na segunda, emprega 

questionarios para avaliar trabalhos de campo: 

"Foi uma opyao de construirmosjuntos e analisarmos apos£eriori, o trabalho produzido ( .. ) 

As reflex5es e planejamento de atividades, muitas vezes, foram feitos ao longo da execuyao das 

atividades previamente organizadas, causando contlitos e inseguranyas constantes, no que se refere 

ao afastamento do objeto de pesquisa, ou seja, a importancia do trabalho de campo no ensino de 

Geografia e na Educayao Ambiental numa perspectiva participante. Por outro !ado, por 

compreendermos a populayao e seu espayo nao como meros objetos de pesquisa, procuramos 

produzir o conhecimento em conjunto com diversos interlocutores da Educayao, buscando uma 

relayao de sujeito com outros sujeitos, na construc;iio do conhecimento. Entretanto, nos mementos 

finais do trabalho e ap6s urn distanciamento temporal e que pudemos elaborar uma analise dos 

produtos do trabalho. ( ... )A participa\'1iO no processo de pesquisa e na constru,ao do conhecimento 

pode promover aos indivfduos urn processo cognoscitivo que permite a elaborac;iio teOrica dos 

projetos de transformac;ao social, no case orientadas a construc;ao e pni.tica do desenvolvimento 

sustentavel ( ... ) Neste contexte. a pesquisa participativa, associada a Educa,ao Ambiental, assume 

urn papel determinante diante de encaminharnentos para uma gestiio territorial e, portanto, ambiental, 

no que se refere ao planejamento ambiental participative. ( ... ) Questiomirios de Avalia,ao: urn 

incentive a reflexiio, pudemos observar a fundamentayiio, a justificativa para a utilizac;ao da pesquisa 

- ayao. ( ... ) procuramos estabelecer algumas questoes de ordem qualitativa aos professores que 

participaram da pesquisa. de forma que pudessem expressar que tipo de contribuiyao a participa,ao 

no trabalho trouxe para suas vidas profissionais e mesmo particulares, e que nos pudessem indicar 

alguma transformac;3.o no pensar sabre o meio ambiente de OsOrio. ( ... ) Seguimos a orientac;iio de 

TH!OLLENT (1980)."' (Sansolo. 1996:28 e 93). 

Sansolo (1996) aponta a adequas:ao de procedimentos a partir da necessidade que o 

objeto de estudo apresenta. Est:ivarnos iniciando estudos sobre os gin:isios vocacionais e o 

contato com o estudo de Sansolo nos aclarou carninhos no sentido de respeitar o 

desenvolvimento da pesquisa e a adequas:ao metodol6gica no decorrer do processo de 

pesqmsa. 

Candido (1982), no pref:icio de seu livro sobre os mews de vida dos carpHas 

paulistas (pesquisa que conduziu a sua tese de doutorarnento em Ciencias Sociais), relatou 

como construiu, delimitou e situou seu objeto de estudo. Ires pilares orientararn sua 

abordagem: a Hist6ria, a Sociologia e a Antropologia, e de cada uma delas se valeu dos 

melhores iingulos de sondagens sociais. Quanto ao metodo propriarnente dito, o Autor 
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utilizou a observa<;:ao participativa apoiado em Bronislaw Malinowski. Caracteristica 

marcante do estudo foi o convivio e a intera<;:ao com o meio estudado superando facilmente 

as dificuldades indicadas por Malinowski na investiga<;:ao participativa. 

Malinowski (1950) declara em "Argonautas do Pacifico Ocidental" as 

caracteristicas da metodologia e os talentos necessarios do pesquisador: a subjetividade do 

observador interfere, mas deve empenhar-se para revelar os fatos, por outro !ado, o 

pesquisador deve participar da realidade da comunidade. 0 Autor enfatiza que tais tarefas 

nem sempre sao f;:iceis para qualquer pessoa. 

Candido (1982) e Malinowski (1950) apontam os caminhos da subjetividade do 

pesquisador, questao com a qual, naturalmente, teriamos que defrontar ao trabalharmos 

com os depoimentos sobre a experiencia dos vocacionais. 

Ezpelleta (1986) revela certo elemento estrutural da pesquisa participante. Trata-se 

do sujeito que protagoniza processos sociais, ou seja, o sujeito esta no centro da 

socializa<;:ao: 

" ... Os processes sociais em que atua a pesquisa participante sao na realidade e para a 

amilise, diferentes dos grandes processes sociais que formam ou modificam o movimento hist6rico. 

A teoria existente nos proporciona categorias para o estudo dos mesmos, mas sua passive! 

legitimidade e suas articulay5es sao tampouco transponiveis para o nivel em que acontece a 

interven9ao participativa. Se for valida a expressao, direi que se trata de processos 'pequenos'. de 

desdobramentos relativamente locais ou setoriais e com durayOes variciveis ( ... ) Nesses processes, 

sao constitufdos os sujeitos que, por sua vez, os protagonizam. Sao sujeitos construidos em e por 

relay5es sociais especificas, por tradiyOes e hist6rias variadas que amillde carregam tambem 

normatividades diferentes ( ... )Entre as muitas constru96es que a pesquisa participante reclama, a que 

aborda o sujeito e os processos parece-me uma das prioritarias." (Ezpelleta,l986:93) 

Nas praticas dos ginasios vocacionais, os participantes eram protagonistas e 

mediadores da constru<;:ao de rela.;:oes sociais. Estas sao tratadas por Ezpelleta (1986) como 

"processos pequenos" e exatamente estes trazem a tona a a.;:ao participativa desses sujeitos. 

E relevante estudar tais atividades para compreender o momento hist6rico vivido pela 

educa<;ao em Sao Paulo. 
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Com a leitura da obra de Bosi (!983) apreciamos o procedimento metodol6gico que 

mais se aproximou das necessidades do objeto em estudo. A leitura de relates de vidas foi 

tao importante que remeteu a algumas passagens de Marcel Proust, em "No caminho de 

Swann". Proust se refere ao memento de lembran9a, aquilo que nao importa onde estamos e 

nem com quem falamos, o que conduz ao mergulho no momento passado, ao resgate do 

fato acontecido na sua integra acompanhado de emo9ao e sentidos, trazido ao presente de 

modo singular e individual a partir de incentives que chamamos gatilho da memoria. 

Bosi (1983) relata lembran9as e sistematiza a importancia da memoria e dos 

procedimentos adotados para construir a vida e a experiencia a partir de depoimentos de 

algumas pessoas: 

"0 instrumento decisivamente socializador da memOria e a linguagem. Ela reduz, unifica e 

aproxima no mesmo espayo hist6rico e cultural a imagem do sonho, a imagem lembrada e as 

irnagens da vigilia atual ( ... )As convenyOes verbais produzidas em sociedade constituem o quadro ao 

mesmo tempo mais elementar e mais estavel da memOria coletiva. ( ... ) A memOria e a faculdade 

epica par excelencia." (Basi, 1983:18). 

0 aprofundamento conduziu ao estudo sobre hist6ria oral para indicar caminhos 

mais adequados de investiga9ao. 

oral: 

Meihy (1994) explica a definis:ao, ramifica96es, etapas e procedimentos da hist6ria 

"( ... ) Hist6ria Oral deriva de urn metoda complexo e arrola particularidades que vao desde a 

organizayao de urn projeto ate o compromisso de pub1ica,a.o do texto devolvido a comunidade 

imediata que o gerou e a seu contexte mais amplo. E exatamente na import§.ncia delegada a 
elaborayii.O do texto como documento que a Hist6ria Oral difere de outros trabalhos ligados a 

entrevistas. ( ... ) Hist6ria Oral tern urn fundamento politico exposto em sua razao de ser ( ... ) Par 

contraste e precise independer a Hist6ria Oral das entrevistas jornalisticas, sociol6gicas, 

antropol6gicas ou de qualquer outra tradiyao baseada em depoimentos." (Meihy, 1994:55) 

Meihy (1994) aclara as ramifica96es da hist6ria oral, das quais, duas interessou-nos: 

l- Hist6ria oral de vida que se destina ao registro da experiencia pessoal, 

obedece metodologicamente a urn procedimento que requer tempo por 

20 



ser a captac;:ao do senti do da experiencia vivencial de alguem, nao requer 

questiom\rios ou perguntas indutivas, a individualiza<;:ao e fundamental e 

cada entrevistado deve ser tratado como urn caso especifico. A noc;:ao de 

tempo hist6rico individual e o seu enquadramento no contexto sao fatores 

constantes da historia oral. 

2- Histbria oral temcitica hibrida que esta mais ligada ao testemunho e a 
abordagem sobre algum assunto especifico e, ou, quest5es objetivas, 

factuais, a qual goza de grande respeitabilidade pois equipara a voz do 

narrador aos documentos escritos, diferentemente da hist6ria oral de vida, 

esta utiliza pressupostos ja documentados para preencher espac;:os vazios 

nas vers5es estabelecidas. E o ramo mais aceito e prestigiado da hist6ria 

oral. 

Para nossos estudos recorremos em parte a histbria oral tematica hibrida que 

propicia o registro de depoimentos, sobre a realizac;:ao e importiincia dos estudos do meio 

para os ginasios vocacionais, que permite a utilizac;:ao de documentos escritos para a 

composic;:ao de tra<;:os capitais dessas escolas, e portanto serve-nos sobremaneira aos 

prop6sitos dessa pesquisa. 

Porem, quais procedimentos delimitariam nossos estudos? Continuamos os estudos; 

Demartini (1994) e Lang (2000) exploram procedimentos de hist6ria oral ao examinar 

epocas e objetos diferentes. 

Lang (2000) utilizou entrevistas abertas apoiadas em roteiro indicative e defende a 

analise dos relatos, para caracterizar e descrever a metodologia: 

" ... o entrevistado sabe do interesse do pesquisador e direciona o relato para determinados 

t6picos. Ao optar pela obten9ao deste tipo de narrativa, corre o pesquisador o risco de orientar 

demais o relato, em detrimento da espontaneidade. A obten9ao do relato exige menos tempo, 

possibilitando a coleta de varios relatos e sua compara9ao. ( ... ) Acredito que o documento nao fala 

por si, precisa ser interpretado, considerado-se a finalidade e a maneira como foi construido. ( ... ) a 

analise permeia todo o processo da pesquisa. E a amllise que possibilita a interpretayao e as 

infenlncias." (Lang, 2000:124, 125) 
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Lang (2000), em sua proposta, constr6i passo a passo o quadro de entrevistados, 

pon:m para chegar ate eles, tarefa dificil, lan<;:ou mao de indica<;:oes de alguns deles e do 

sistema "bola de neve", expressao que tern o mesmo significado do sistema "em rede" que 

Mascellani (1994) utilizou para chegar aos entrevistados em sua pesquisa sobre os 

vocacionais. Taylor e Bogdan (1992) sugerem o uso desse mesmo mecanismo para indicar 

pessoas a serem entrevistadas durante a pesquisa. N a escolha de informantes, Taylor e 

Bogdan (1992) sugerem que as entrevistas qualitativas necessitam de urn desenho flexivel 

de investiga<;:ao. Nem o nfunero nem o tipo de informante se especifica antecipadamente. 0 

investigador come<;:a com uma ideia geral sobre as pessoas que entrevistan\ e o modo de 

encontni-las. 0 pesquisador deve estar disposto a mudar o curso ap6s as entrevistas iniciais. 

Como jii foi mencionado, utilizamo-nos do mesmo sistema para obtens;ao de entrevistados 

dos giniisios estaduais vocacionais. 

Demartini (1994) reflete sobre a diversidade de fontes e de informantes que geraram 

uma outra combina<;:ao na utilizas:ao dos Relatos Orais. A Autora coletou as hist6rias de 

vida, nao seguindo roteiros rigidos pre-estabelecidos: o entrevistado ia falando sobre a sua 

vida e os pesquisadores iam procurando aprofundar os aspectos que lhes pareciam 

necessiirios, tentando nao truncar o relato, porem ao incorporar as fotografias que estavam 

em poder dos entrevistados, as mesmas serviram de instrumentos orientadores das 

entrevistas e reavivaram a memoria dos envolvidos. A pesquisa procurou conhecer as 

caracteristicas do sistema educacional de Sao Paulo, o atendimento e as rela<;:6es com a 

sociedade paulista. Para complementar as aniilises foram incluidas outras fontes. 

"As analises realizadas adotaram uma perspectiva hist6rico-sociol6gica, recorrendo a 

fontes diversas para verifica,ao dos fatos e dos processos, mas privilegiando fontes pouco 

exploradas na investiga,ao de ques!Oes educacionais do passado; isto e, recorreu-se tambem a 

fotografias e relatos orais de professores que lecionaram nos periodos considerados, alem dos 

documentos escritos. ( ... ) 0 trabalho com as fontes escritas, geralmente documentos oficiais e 

legislal'ao, de urn !ado, e os relatos orais por nos coletados, de outro !ado, nos ofereceram de certa 

maneira visOes diferentes: as primeiras, mais usuais, geralmente se configuraram como visao do 

Estado, ou mesmo quando isto nao ocorreu, pouco permitiram apreender das motivay5es e valores 

que permeavam as rela<;Oes entre populayao e escolas; as segundas, com as quais tambem temos 

trabalhado, possibilitaram apreender nao s6 fatos desconhecidos, mas tambem representa,oes de 

diferentes personagens envolvidos no processo educacional ( ... )"(Demartini, 1994: 61,62) 

22 



Da utilidade e funcionalidade dos varios tipos de documentos que levaram a analise 

mais detalhada da sua pesquisa, Demartini (1994) co menta: 

"Tentou~se nestes projetos trabalhar com a complementaridade entre os tres tipos de 

documentos: escritos, orais e iconogr::lficos, Se os documentos escritos, institucionais ou pessoais, 

permitiram resgatar aspectos da realidade retratados quase ou simultanearnente ao se desenrolar, os 

documentos orais permitiram resgatar tambem o que nao foi registrado naquele memento, ou nas 

varias versOes sabre a mesma realidade; parece ter side possivel recuperar o vivido conforme 

concebido por quem o viveu." (Demartini, 1994: 62) 

Esse apanhado de aspectos metodologicos conduziu a delimitayiio de tecnicas para a 

pesquisa: pretendemos tomar entrevistas de participantes dos ginasios estaduais vocacionais 

para explicar os procedimentos e as intenyoes dos estudos do meio. Paralelamente os 

documentos originais da epoca fomecem o quadro e o contexto que ajuda a dar sentido aos 

depoimentos. Os estudos do meio servem de referencia tematica que induz a recuperayiio da 

memoria sobre o ensino dos GEV s. Dessa forma, trata-se de uma analise qualitativa, cujo 

desenvolvimento metodologico acompanha o avanyo da pesquisa. 

Desde o primeiro momento de aproximas:ao com os estudos do meio realizados nos 

ginasios vocacionais alguns questionamentos permaneceram no horizonte: como os estudos 

do meio contribuiam para formar a ideia de natureza nos alunos? Como se dava a 

integras:ao das disciplinas pelos estudos do meio? Os estudos do meio tinham 

caracteristicas de tecnica ou de metodo de ensino nos ginasios vocacionais? Inicialmente 

houve a formulas:ao detalhada de urn questionario para estruturar a entrevista, mas as 

informas:oes foram de multiplos aspectos dispensando a utilizas:ao dessa estrutura. Portanto, 

elaboramos uma guia, seguindo sugestoes dos Autores citados neste capitulo. Partimos de 

algumas categorias de analise e formulamos frases guias; se houvesse dificuldade na 

obtens:ao do relato necessaria, fariamos uma pergunta objetiva com o intuito de estimular a 

memoria do entrevistado sobre o assunto, mesmo essa guia foi utilizada somente em 

algumas das entrevistas. Cabe lembrar que a pratica dos estudos do meio nos ginasios 

estaduais vocacionais marcou sobremaneira a maioria dos entrevistados. 

No que tange its categorias de analise que conduzem a aclarar os significados dos 

estudos do meio ocorridos nessas escolas enumeramos preliminarmente: integras:ao, relas:ao 
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homem-meio, natureza-humanizada, comunidade, convivencia, as qums fazem parte da 

guia de entrevista. Elas foratn inspiradas a partir do documento encontrado dos GEV s que 

trata das atividades realizadas entre 1962 a 1965. 

0 documento narra os resultados da primeira etapa de avaliao;:ao dos trabalhos dos 

Orientadores Educacionais, enfatiza os objetivos gerais do sistema de ensino vocacional e a 

filosofia que animava sua pedagogia social, inclui planejamentos e relat6rios de Orientao;:ao 

Educacional (semestral e anual); prontuarios dos alunos da primeira turma; Fichas de 

Observayao do Aluno (F.O.A.S.); relatos sobre aspectos particularizados dos trabalhos 

pedag6gicos desenvolvidos em cada Ginasio; apostila de fundatnenta9ao te6rica do sistema 

elaborada pelo SEV. 

No decorrer da pesqmsa, duas categorias tomaratn-se ma1s adequadas para a 

continuidade da analise dos estudos do meio nos ginasios vocacionais, sao elas: relao;:ao 

homem-meio, natureza-humanizada. A seguir procura-se delimitar cada uma delas. 

Rela~ao homem-meio trata da intera9ao entre o educador/educando e o atnbiente 

que esta sendo exposto como objeto de reflexao e constru9ao de conhecimento. 

A elucidayao do significado de homem-meio toma-se necessaria para compreensao 

da categoria. A interligayao desses termos sera tratada simultaneatnente. Porem pela 

atnplitude do significado do termo meio, nao somente pela diversidade de elementos que 

entrain na sua defini9ao, mas tambem porque esses elementos formatn inumeras 

combina96es entre si, e que nos restringimos a ser breves na sua defini9ao. 

Sorre (1961) refere-se ao meio como o con junto das condi96es exteriores a vida do 

individuo OU de Uill grupo, das quais e Orientado, Jimitado e penetrado por todos OS ]ados. 0 

meio para o Autor representa a associa9ao integrada de seus constituintes para a execu9ao 

de todas as fun96es vitais. 

Adequando os apontamentos de Sorre (1961) no que tange a relayao entre 

educador/educando e meio no ambito educacional, o ser humano passa a adaptar-se ao 

meio a partir de urn aprendizado dos significados que o meio apresenta. Na escola o ser 
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humano passa a adquirir instrumentos para adaptar-se ao meio e o relacionamento entre 

professor/aluno e meio e intermediado pelos saberes escolares. 

sob esse aspecto, a categoria rela<;ao homem-meio traz a tona a intera<;ao entre 

aluno e professor no processo de investiga<;ao do meio, auxiliando a analise das 

experiencias realizadas in loco nos ginasios estaduais vocacionais. 

A natureza humanizada refere-se a concep<;ao de natureza modificada, civilizada 

e reproduzida pelos homens. Como categoria, nos possibilita analises de como eram 

conduzidas as observa<;oes e reflexoes nos estudos do meio de tais escolas. Assim sendo, 

nao nos fixamos em demonstrar 0 significado de humaniza<;ao OU decompor OS varios 

significados e no<;iies dadas a natureza no decorrer da hist6ria. Mas, identificar algumas 

concep<;iies de natureza que trariam juntamente a a<;ao dos homens em busca de progresso. 

Concordamos com Casini (1987) quando ao analisar o conceito de natureza assinala: 

" ... entre a noyao filos6fica ou cientifica - ou seja racional - da natureza e a esfera 

subconsciente, emotiva, metafisico-religiosa, existem conex6es subtis e duradouras, que dificultam a 

tarefa de circunscrever ou isolar a propria nos:ilo dos seus contextos e de tras:ar de modo univoco a 

sua evoluyiio hist6rica. Ela define-se, evidentemente, caso a caso, em relayao com todos os outros 

elementos de urn a conceps:ao geral do mundo, de urn sistema filos6fico." (Casini, 1987: I I) 

Valemo-nos de algumas concep<;oes que contribuirao para delimita<;ao dessa 

categoria. 

Lalande (1966) enumera algumas defini<;oes de natureza: A de ordem moral, na 

qual sao evidenciadas as Leis perfeitas da Natureza. A Natureza, nessa concep<;ao, e 

compreendida como urn cof\iunto de coisas que apresentam uma ordem, que cria especies 

ou que estas se produzem segundo Leis. Essas Leis determinam ordenadamente o 

desenvolvimento ativo, vivo, que se manifesta pela continuidade. Essa continuidade 

significa para cada ser, e para o conjunto dos seres, a realiza<;ao de sua essencia. Nessa 

concep<;ao, a imita<;ao humana dessas regras e imperfeita. Lalande (1966) aponta a 

defini<;ao de universalidade na qual a Natureza e o conjunto de tudo o que Deus criou; e por 

conseqiiencia, tudo que existe, inclusive, Deus e Natureza. Nessa defini<;ao os homens 

contemplam a Natureza e temem seus fen6menos. Segundo Casini (1987), as primeiras 
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figuras gravadas pelo homem primitivo nas cavemas, revelam suas impress5es pessoais e 

rela<;5es pniticas e emocionais como o seu habitat- a Natureza. Surge dessas interpreta<;5es 

e representa<;5es, a conceps:ao de uma realidade que o dominava de forma hostil ou benigna 

da qual os homens dependiam. Origina-se a concep<;ao antropomorfica ou animista de 

Natureza. 

Outra defini<;ao exposta por Lalande (1967) considera a Natureza urn Mundo do 

qual os homens nao fazem parte, por serem compreendidos como agentes de vida 

consciente, esse Mundo e material, visivel e formado pelo conjunto de seres, sem 

consciencia, desprovidos de razao, contrarios its ideias, aos pensamentos e aos sentimentos. 

A Natureza e concebida como essencia extema aos seres humanos, a ser observada, 

utilizada e alterada ou seja apropriada. 

Casini (1987) aponta que a dicotomia entre o mundo dos seres irracionais e a 

humanidade esta ligada ao modelo conceitual determinista ou mecanicista de natureza, que 

prevalecia na cultura cientifica. Porem, sao os quatro seculos marcados pelo 

desenvolvimento do metodo experimental que " ... transformou profundamente o homem, a 

sua consciencia e a propria natureza, influenciando o pensamento social e politico." 

(Casini, 1987:9) 

Rossi (1989) assinala que na visao baconiana, seculo XVII, os homens tomam-se 

senhores da Natureza somente na medida em que sao seus interpretes utilizando-se do 

metodo de investigas:ao e da ciencia na !uta permanente com a natureza. Compreendendo as 

leis naturais a humanidade conseguiria colocar-se como urn prolongamento da obra da 

Natureza nao mais contemplando-a como crias:ao de urn ser superior, mas conquistando o 

poder sobre ela. Os homens, operando livremente sobre a natureza, indicariam a 

possibilidade, nao de efetuar todas as modificay5es desej adas, mas de nunca encontrarem 

limites naquelas opera<;5es de transformas:ao. 

0 ser humano, a partir de metodos cientificos, transcreve seu entomo em 

linguagem propria, abstrata e cientifica apropriando-se mentalmente da Natureza e 

reproduzindo-a. 
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Segundo Casini (1987), no decurso da revolu9ao cientifica, com a fixa9ao das 

linhas essenciais de representas:ao da natureza pela mecanica racional, a optica geometrica, 

a astronomia e o calculo infinitesimal, a hipotese corpuscular dos antigos foi substituida 

definitivamente. A natureza e as leis da natureza descobertas por Newton no Seculo XVII 

substituiriam, na consciencia das novas gera96es, os residuos das linhas de interpreta9ao da 

Natureza como a escolastica, o cartesianismo e seus derivados, bern como as metafisicas 

renovadas de Espinosa, Leibniz e Malebranche. Casini (1987:107), assinala que a difusao 

da sintese newtoniana foi urn fen6meno ideologico, cultural e politico de vastas dimensoes, 

e o conhecimento da natureza fomecido pelas matematicas e pela ciencia experimental 

constituiu o cenario de discussoes sobre os meios e os fins do conhecimento, sobre o Iugar 

e o destino do homem na natureza e sobre o metodo de investiga9ao. Mas, no final do 

seculo XVIII , a inversao de tendencia se faz presente pelo movimento romantico. Nao se 

tratou somente do aparecimento de uma tendencia poetica, moral e sentimental diferente; o 

refluxo romantico rompeu o nexo com a razao cientifica, que os intelectuais europeus de 

vanguarda haviam instituido arduamente, na passagem dos dois seculos precedentes. 

"Mesmo os homens cultos e os filosofos abandonaram-se de novo it contempla9ao de urn 

universo impregnado de essencias, simpatias, polaridades, energias qualitativas." (Casini, 

1987:111) 

A tradicional referencia it natureza nas Ciencias Sociais, segundo Casini (1987) e 

atualmente desconsagrado: 

'" ... Este desapareceu quando a analise hist6rica demonstrou a sua inconsistencia e 

inconstancia latentes sob a permanencia do terrno ( ... ) veio juntar-se a dicotomia entre metoda 

experimental e o metoda das ciencias hist6rico-sociais, objecto de tao longas discussOes entre os fins 

do seculo XIX eo inicio do seculo XX." (Casini, 1987:126) 

Entretanto, no decorrer do seculo XIX o modelo darwinista foi confirmado e 

desenvolvida a representa9ao dinfunica da natureza. Por outro !ado, no mesmo seculo, Karl 

Marx assinala, segundo Casini (1987: 125), que a caracteristica racional do homem esta na 

capacidade de "reproduzir toda a natureza sem ser necessariamente escravo das 

necessidades vitais e primarias." 
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Confonne Marx (1973: 1 0), "as mercadorias consideradas como objetos concretes sao 

combinw;Oes de dais elementos : a materia que e dada pela natureza e o trabalho. Se descontamos o 

con junto de trabalhos titeis ( ... ) sobrara sempre urn substrata material, que e que a natureza oferece 

ao homem sem a intervenyao da mao deste. Em sua produyao o homem s6 pode proceder como 

precede a prOpria natureza, quer dizer, fazendo que a materia mude de forma. Mais ainda. Neste 

trabalho de transformayao, o hornem se ap6ia constantemente nas foryas naturais. 0 trabalho nCio e, 
pais, a fonte (mica e exclusiva dos val ores de usa que produz, d3. riqueza material. '' 

Marx (1973) compreende a natureza cumplice na sua humanizas:ao, sendo mentora 

e materia prima na transfonnas:ao feita pelo homem. Segundo Lefebvre (1971:87), a 

natureza em Marx perde seu Iugar e define-se pelo seu desaparecimento na e pela atividade 

produtora humana que a transfonna. Assinala ainda que, desde os Grundrisse, por volta de 

1857 Marx preconizava: "No futuro a produs:ao automatizar-se-a; ao mesmo tempo ela vai 

anular a natureza e tornar-se natureza ( ... ) Urn dia, portanto, a natureza ten\ desaparecido. 

Sera necessaria reproduzi-la. 0 'homem', annado com a tecnica, reproduzira". 

Por outro !ado, Casini (1987:10) assinala que no decorrer do tempo o conceito de 

natureza e sucessivamente produto de uma relas:ao contemplativa ou especulativa entre 

mente e coisas, "mas nao existe imagem da natureza que nao esteja profundamente 

marcada pela interaCI;ao activa entre os sentidos e o intelecto, entre as necessidades 

sociais e praticas da sobrevivencia e o engenho construtivo, destinado a aproveitar as fors:as 

naturais e a utiliza-las e domina-las para os seus pr6prios fins". Implica aqui o que e tipico 

da ciencia: observar, descrever, experimentar fonnular hip6teses. 

A enumeras:ao de elementos sobre aspectos do meio, interas:oes homem mew e 

sobre natureza aclara o carater polissemico dos conceitos aqui adotados para proceder com 

nossa analise dos estudos do meio nos vocacionais. A multiplicidade de sentidos servira 

para revelar aproximas:oes e afastamentos que contribuam para conceituar e compreender 

conceps:oes implicitas nas praticas educacionais relatadas. 
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2 

APRECIA<;:AO DA LITERATURA SOBRE OS VOCACIONAIS 

A literatura sobre os ginasios vocacwnms permite compreender que ha certa 

repetis;ao de argumentos no que diz respeito ao surgimento, a influencia pedag6gica do 

Centre International d'Etudes Pedagogiques de Sevres e das classes experimentais do 

Instituto Estadual de Educas;ao "Narciso Pieroni" (Socorro/SP), a coordenas;ao do SEV e a 
liderans;a de Maria Nilde MascellanL 

A pesquisa de Faria (1973 ), tratou de uma analise dos aspectos e condis;oes das 

praticas didaticas em escolas secundarias experimentais oficiais de Sao Paulo, tomou como 

hip6tese: "As escolas analisadas, ditas experimentais, sob certos aspectos, produziraJU urn 

trabalho pedag6gico renovado no caJUpo da metodologia didatica, embora em determinadas 

condis;oes que se afastaJU das encontradas no contexto escolar comum" (Faria, 1973:3). Os 

aspectos selecionados da metodologia didatica foraJU: sistemas de unidades; estudos 

dirigidos; estudos do meio. As escolas experimentais selecionadas foraJU: 

• Os ginasios vocacionais: "Oswaldo Aranha" Capital; "Embaixador Macedo 

Soares" Barretos; "Chanceler Raul Fernandes" Rio Claro; "Candido 

Portinari" Batatais e "Joao XXIII" Americana. 
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• Gimisio Estadual Pluricurricular I, integrado oficialmente em meados de 

1970 ao Grupo Escolar "Dr. Edmundo de Carvalho"- GEPE I 

• Colegio de Aplicas:ao "Fidelino Figueiredo" da USP. 

Fizeram parte como fontes da pesquisa as analises de documentos tais como: 

relat6rios de atividades, guias de estudos, textos elaborados pelos professores, baterias de 

avalias:ao, relat6rios globais das atividades das escolas, regimentos internos. Estudos da 

legislas:ao referente a instala<;:ao dos estabelecimentos, pesquisa bibliografica, entrevistas 

abertas com professores e orientadores pedag6gicos. 0 Autor aclara que os dados obtidos 

dos gimisios vocacionais em parte foram maiores devido a sua hist6ria como docente em 

urn dos gim1sios vocacionais, porem o Autor nao menciona o periodo nem em qual das 

unidades trabalhou. 

A pesquisa foi dividida em quatro partes, nas quais Faria (1973) aborda: a 

renova<;:ao em escolas secundarias oficiais paulistas tomando como ponto de analise as tres 

institui<;:oes ja mencionadas e urn breve hist6rico demonstrando a passagem de classes 

experimentais para escolas experimentais. Nurn segundo momento, aponta a concep<;:ao e 

tipos de Unidade Pedag6gica e analisa a utiliza<;:ao desse sistema nas tres escolas. Na 

terceira parte da pesquisa discorre sobre Estudos Dirigidos, e analisa a utilizas:ao dessa 

pratica pedag6gica no ensino de ciencias nos ginasios vocacionais; nos trabalhos de 

Estudos Sociais no Ginasio Pluricurricular; e em dois exemplos diferenciados no Colegio 

de Aplica<;:ao. A quarta parte o Autor destina aos estudos do meio, aclara linhas de 

referencia; os conceitos de meio e de estudos do meio; objetivos dos estudos do meio; a 

valoriza<;:ao, limitas:ao e problemas dessa pratica pedag6gica nas atividades curriculares, 

em cada lnstitui<;:ao escolar selecionada pela pesquisa. 

A tese de doutoramento de Newton Cesar Balzan relata as atividades desenvolvidas 

pelo SEV entre 1961 e 1966, no Ginasio Estadual Vocacional Joao XXIII de Americana, na 

area de Estudos Sociais. Seu trabalho teve como objetivo central esclarecer o conjunto de 

experiencias significativas vivenciadas na area de Estudos Sociais dessa institui<;:ao 

educacional a partir da opiniao de ex-alunos (p.07). Para esse estudo Balzan elabora urn 

questionario e conta com a participa<;:ao de 116 ex-alunos. 
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0 trabalho teve como objetivo: Identifica9ao do conjunto de experiencias pelas 

quais os ex-alunos passaram a partir do momento em que deixaram o Ginasio Estadual 

Vocacional de Americana, e quais experiencias teriam influenciado a opiniao desses alunos 

sobre a area de Estudos Sociais. Urn outro objetivo do Autor era fomecer subsidios para 

futuras pesquisas voltadas para a verifica.;:ao de resultados em rela9ao it area de Estudos 

Sociais nos ginasios vocacionais. 

0 procedimento da pesquisa contou com a localiza9ao dos ex-alunos, submetendo

os a urn questionario; tabula<;:ao e analise dos dados coletados; constru<;:ao de escalas que 

pudessem medir com precisao as atitudes desses ex-alunos sobre a area de Estudos Sociais. 

0 artigo de Balzan et al. (1969), elaborado por tres professores da area de Estudos 

Sociais e uma Orientadora Pedagogica dos ginasios vocacionais, expoe o estudo do meio 

como a tecnica mais adequada para atender os objetivos dos GEV s e descreve algumas 

qualidades dessa tecnica. Demonstra que o estudo do meio pode oferecer o entendimento 

do mundo a partir da propria Escola, a Comunidade, o Estado, o Pais e o Mundo no 

decorrer das series do curso ginasial, proporcionando atividades de contato direto com a 

realidade por meio de uma experiencia vi vida e nao livresca. 

A pesquisa de Margarida Goes de Araujo Pinho (1983) "Ensino de Artes Plasticas 

nos Ginasios Estaduais Vocacionais 1961-1969" foi desenvolvida para demonstrar que os 

trabalhos executados em Artes nos GEV s foram feitos a partir da realidade de uma 

comunidade regional, refletiam os objetivos dessas escolas e tinham importancia 

diferenciada frente ao tratamento dado pelo ensino tradicional; a pesquisa baseia-se na 

experiencia pessoal da pesquisadora como professora de Artes do GEV de Barretos, em 

documentos, disserta<;:oes, artigos e entrevistas. 

Conforrne Pinho (1983), as atividades das areas de inicia9ao tecnica como Artes 

Plasticas, Artes Industriais, Educa9ao Domestica e Praticas Agricolas eram distribuidas em 

duas faixas: a exploratoria, que envolvia os alunos de 1 a e 2• series, na qual todos 

explicitavam suas aptidoes e a faixa de op<;:ao, que envolvia alunos de 3a e 4a series, na qual 

havia a escolha e aplica<;:ao de suas aptidoes a partir de estudos do meio de observa<;:ao e 

estudos do meio-estagio nos quais havia o exercicio de sua aptidao na comunidade. 
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Mariiingela Oliveira, historiografa foi arquivista do Centro de Memoria do Ensino 

Vocacional, defende a importiincia do profissional arquivista para a elabora9ao, 

continuidade e qualidade das analises historicas e sociais. A Autora escolheu o ensino 

vocacional como objeto de estudo, por perceber que a maioria das aniilises feitas sobre o 

tema enfoca aspectos diferenciados embasados em arquivos pessoais, de ex-integrantes da 

experiencia. Tendo como objetivo o resgate da memoria e da experiencia dos giniisios 

vocacionais a partir de levantamento de documentos, o trabalho inicia com a constata9ao da 

situa9ao caotica e decadente em que se encontra o ensino brasileiro. 

Maria Nilde Mascellani (1999) inicia sua pesquisa introduzindo de forma sucinta 

sua propria trajetoria no Programa de Pos Gradua9ao da Faculdade de Educa9ao da 

Universidade de Sao Paulo. De inicio tomou como objeto de estudo a pedagogia social dos 

giniisios estaduais vocacionais, os quais estiveram sob sua coordena9ao na decada de 1960. 

Em 1995, em meio a sua pesquisa de levantamento de dados, inicia urn novo projeto 

educacional, o "Projeto Integrar", que se mostrou muito semelhante ao que tinha orientado 

na decada de 1960 - Ginasios Vocacionais. Dessa forma reorientou sua pesquisa, tomando 

agora como foco principal de estudo a pedagogia do Programa Integrar e procurando 

compara-la com a pedagogia social dos extintos Ginasios Vocacionais Notumos, na qual 

ela se inspirou. 

0 Ginasio Vocacional Oswaldo Aranha e o Coh~gio de Aplica9ao da USP sao 

objetos de analise de Maria Amelia Cupertino. Para ela ambos representam experiencias 

inovadoras de ensino na rede oficial. 

A questao da autoridade, escolhida como tema de analise, instiga Cupertino (1990) 

a escolher nao as escolas tradicionais, nas quais a for9a predomina na representa9ao do 

bedel, do diretor, e se concretiza nos muros e nas grades, mas sim nas experiencias em que 

tais representa96es sao menos importantes. A autoridade e exercida pelo autocontrole, por 

normas implicitas ou explicitas e a puni9ao e feita no interior da consciencia individual ou 

de grupo. "0 problema da autoridade passa a ser examinado pelo prisma da forma9ao de 

mentes. Portanto, o mecanismo bitsico de realiza9ao dessa nova autoridade e o proprio 

metodo pedagogico" (Cupertino, 1990:4) e ainda, essas escolas foram pensadas como 
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centros para formac;ao de educadores, nesse sentido que se insere o exarne do modelo de 

autoridade exercida sobre os professores. 

Segundo Cupertino (1990), havia entre as duas escolas diferenc;as na realiza<;ao do 

metodo quanto a prioridade concedida ao pensarnento, ou a ac;ao. Essas diferen<;as forarn 

observadas na defini<;ao de conteudos, no grau de integrac;ao de disciplinas, nos criterios de 

avalia.;ao do aluno, e nos varios momentos da vida escolar. Analisou os aspectos mais 

marcantes dos instrumentos de trabalho e estrategias de ensino utilizadas para o 

aprendizado ( estudo do meio, aula-plataforma, trabalho em grupo, aula-dialogada e outros ). 

Dedicando-se, ainda, a reflexao dos grandes eixos do trabalho cognitivo Ia efetivado ( o 

desenvolvimento do raciocinio e do pensarnento autonomo, a integrac;ao das disciplinas, 

Core Curriculun); refletiu sobre os contrastes do trabalho da Orientac;ao Educacional com o 

dos professores e, por fim, analisa o grau de inserc;ao e o raio de ac;ao das escolas 

estudadas a comunidade que elas pertenciarn. 

Cupertino (1990) utilizou-se da analise comparativa entre as duas escolas. Apreciou 

documentos e os depoimentos de participantes demonstrando as diferenc;as entre as escolas 

representantes de mesma origem pedag6gica. 0 enfoque dado a analise foi em parte s6cio

filos6fico, no que tange as relac;iies de autoridade e a e!aborac;ao de padriies de conduta e 

pedag6gico no que se refere ao metodo de ensino. 

Esmeria Rovai (1996) elaborou por meio de relatos de professores, orientadores 

pedag6gicos, alunos e pais, urn estudo minucioso sobre a experiencia pedag6gica dos 

ginasios estaduais vocacionais, particularmente da unidade "Oswaldo Aranha" identificado 

ao Iongo de sua obra como GEVOA (Ginasio Estadual Vocacional Oswaldo Aranha). E urn 

dos trabalhos mais citados entre as referencias bibliograficas das pesquisas mais recentes 

sobre os ginasios vocacionais. 

A pesquisa de Moacyr da Silva (2002) trata da formac;ao continuada de professores 

em exercicio nos ginasios vocacionais, o Autor trabalhou como professor, diretor e 

orientador pedag6gico do Ginasio Estadual Vocacional "Joao XXIII" de Americana 

(GEV A) e sua analise baseia-se na experiencia vivenciada nesse estabelecimento; tern 

como objetivo retomar alguns aspectos que permitirarn compreender as dimensiies tecnicas, 
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politicas e sociais na forma9iio dos professores do vocacional; o Autor defende que a 

forma9iio continuada deve acontecer a partir da realidade da escola em que o professor 

trabalha e para isso e necessario que a escola seja urn espa<;o de crescimento individual e 

coletivo. Como ocorria nos ginasios vocacionais. 

Angela Rabello M. B. Tamberlini (2001) analisou as experiencias da educa9iio 

desenvolvida nos ginasios vocacionais, particularmente a dimensiio politica do projeto de 

ensino dessas escolas. Os objetivos da pesquisa basearam-se na possibilidade de 

reconstituir a hist6ria de uma proposta pedag6gica pouco estudada e buscar contribui96es 

na experiencia dos GEV s para gerar uma reflexiio sobre o ensino publico de hoje. 

0 trabalho foi desenvolvido a partir de fontes documentais pertencentes ao acervo 

do CEDIC, fontes orais com a tecnica do depoimento niio diretivo e tambem depoimentos 

expostos na tese de Esmeria Rovai (1996) e na disserta<;iio de Maria Amelia Cupertino 

(1990). Foi privilegiado o depoimento de ex-professores e da ex-coordenadora Maria Nilde 

Mascellani. 

Prosseguindo estudos em 2003 Angela Rabello M. B. Tamberlini defende tese de 

doutorado, apoiando-se em docurnentos dos ginasios vocacionais apresentados na 

disserta9iio de mestrado, faz urna compara9iio entre os pensamentos de Ferdinand Tiinnies e 

Emmanuel Mounier sobre a concep<;iio de comunitarismo, realiza ana!ises sobre as 

escolas comunitarias no Brasil e o desdobramento atual do comunitarismo. Desde o 

mestrado a Autora defendeu que a proposta dos ginasios estaduais vocacionais 

fundamentava-se na concep9iio de escola comunitaria procedente da filosofia de Emmanuel 

Mounier. 

A pesquisa de Daniel F. Chiozzini (2003) foi analise de documentos encontrados na 

Assembleia Legislativa do Estado de Sao Paulo, depoimentos de ex-participantes sobre as 

origens, contradis:oes, crises intemas e extemas dos ginasios estaduais vocacionais. Tratou 

do surgimento ate a extin<;iio da experiencia. 

0 estudo de Sandra M. L. Marques (1985) trata da constru9iio da memoria e a 

recupera<;iio de algumas praticas do ensino vocacional como subsidio para repensar o 
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ensmo publico de 1 o e 2° graus, tendo como objeto de estudo o Gimisio Estadual 

Vocacional "Chanceler Raul Fernandes" de Rio Claro. A pesquisa baseou-se em 

depoimentos de profissionais de cada area de estudo ; Livros de Atas da Camara Municipal 

de Rio Claro; artigos de jomais de Sao Paulo e de Rio Claro; publicac;:oes do Servic;:o do 

Ensino Vocacional (SEV) e o depoimento da ex- coordenadora Maria Nilde Mascellani. 

A partir da apreciac;:ao dessas pesquisas percebemos que nenhum dos trabalhos 

encontrados focalizou sua atenc;:ao estritamente nos estudos do meio, tampouco privilegiou 

revelar a concepc;:ao de natureza veiculada por essas atividades didaticas. Cabe Iembrar que 

este trabalho permanece limitado its mesmas referencias hist6ricas. Mas apesar disso 

reproduz trac;:os capitais do ensino nos ginasios vocacionais em parte pelo que contribui 

para entender os estudos do meio e por outro, pelo relative desconhecimento sobre parcela 

relevante do ensino publico do Estado de Sao Paulo. Defendemos, ainda, a necessidade de 

reunir e organizar urn Centro de Documentac;:ao sobre a experiencia dos ginasios estaduais 

vocacionais. 
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CONTEXTO HISTORICO E PEDAGOGICO DOS ESTUDOS DO MEIO 

Neste capitulo trataremos das ongens filos6ficas, pedag6gicas e hist6ricas dos 

ginasios estaduais vocacionais, dos fundamentos, aspira<;iies, objetivos e concep<;iies; do 

curriculo e das praticas pedag6gicas que caracterizavam os aspectos de funcionamento do 

ensino nos ginasios estaduais vocacionais. 

Para tanto sera necessario fazer urn breve hist6rico da educa<;il.o brasileira e do 

cenario politico, social e economico que contribuiu para o surgimento, desenvolvimento e 

extin<;ao ginasios estaduais vocacionais no Estado de Sao Paulo. 

Partiremos de uma reflexao sobre as tendencias que viriam desde 1930 para 

compreender certos tra<;os capitais da estrutura<;il.o dos ginasios estaduais vocacionais. 

Em 1932, no campo educacional, a !uta ideol6gica de alguns educadores resultou no 

Manifesto dos Pioneiros da Educar;ilo Nova que "se propunha a dar uma dire<;ao mais firme 

ao movimento renovador, descentralizando o ensino, definindo-o objetivamente e propondo 

urn programa de reconstru<;il.o educacional a ambito nacional" (Fazenda, 1985:39). Em 

outras palavras, o documento reivindicava, no campo da politica educacional, uma a<;il.o 

mais decisiva do Estado a favor da escola publica, gratuita, obrigat6ria e Jeiga; no campo 

pedag6gico, o Manifesto expunha as teses da escola nova. 
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Durante o periodo de 1934 a 1937 intensificou-se o confronto politico-ideol6gico 

entre as forc;:as de esquerda e de direita. 0 debate nacional era polarizado por dois grupos 

politicos rivais: o integralismo, com ideologia nazi-fascista e a Alianc;:a Nacional 

Libertadora que representava uma frente de oposic;:ao anti-fascista e anti-imperialista. 

Temendo a expansao das ideias de esquerda, Vargas alia-se aos integralistas e prepara o 

golpe de Estado que Jevou a Nac;:ao a ditadura. Segundo Fazenda (1985), com o golpe de 

1937 e a implantac;:ao do Estado Novo (1937-1945) sao bruscamente interrompidos os 

ideais estabelecidos pelo Manifesto dos Pioneiros. 

Com o fim do Estado Novo, em 1946 foram retomados os ideais democniticos: uma 

nova Constituic;:ao caracterizada pelo espirito liberal e democnitico foi adotada. Em meio ao 

revigorarnento da vida partidaria, a reestruturac;:ao das instituic;:5es, diversos projetos de leis 

trarnitavarn no Congresso Nacional e, em 1948, o Ministro da Educac;:ao, Clemente Mariani 

deu entrada ao "projeto de reforma geral da educac;:ao nacional, continuando a !uta 

ideol6gica iniciada na decada de 20 e intensificando-a sobremaneira". (Fazenda,J985:40). 

Esse projeto resultou na elaborac;:ao da Lei 4.024/61 de Diretrizes e Bases para Educac;:ao a 

qual trarnitou no Congresso durante 13 anos. 

0 govemo de Juscelino Kubitschek (1956-1960), caracterizado pela criac;:ao do 

Prograrna de Metas, visava urna politica voltada para o desenvolvimento econ6mico ligado 

ao capitalismo mundial e fortalecia o setor privado. Na epoca o pensarnento brasileiro era 

conduzido pela ideologia nacional desenvolvimentista. 

Segundo Fazenda (1985) a industrializac;:ao no govemo de Juscelino Kubitschek 

(JK) tomou-se urn 

"dever, uma condit;iio de vida; o que certarnente alterou substancialmente as relay6es entre 

poder pUblico e sistema econ6mico. 0 que nos faz concluir que com JK o compromisso nacional era 

exclusivamente ideol6gico e tatico, o mesmo ocorrendo no aspecto educacional, pais no governo JK 

houve a preocupa9ao de adequar a politica educacional as necessidades do desenvolvimento 

economico". (Fazenda, 1985:43) 

Segundo Pereira (2002), o governo de Kubitschek pretendia tomar o lnstituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), criado em 1955 (decreto no 57.608 de Cafe Filho), 
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em urn instrumento de mobilizao;ao a favor do Plano de Metas. Dotou-o de uma sede e de 

recursos minimos mas o suficiente para as suas atividades. 0 ISEB tinha relativa autonomia 

frente ao governo e nao havia qualquer ingerencia por parte da direo;ao do Instituto e de seu 

Conselho Curador sobre as aulas, cursos e atividades desenvolvidas por cada intelectual. 

"A participayao dos intelectuais isebianos, de forma significativa, na campanha presidencial 

que elegeu JK mostra estarem afinados com o presidente eleito, num primeiro momenta. Dotados de 

autonomia, de interesses pr6prios e da disposi9fto de viabilizar seu projeto, cujo alcance ultrapassaria 

o governo de JK, os intelectuais do ISEB produziram ideologias cujo objetivo estava bern 

determinado por eles, a saber, realizar o anseio de verem modificadas as condiy5es materials do 

Pais." (Pereira, 2002:19) 

Para Fazenda (! 985) a contribuis;ao do ISEB se caracteriza pela formao;ao 

substancial das cabeo;as que idealizaram as reformas educacionais da decada de 1960. 

Na area da Diretoria do Ensino Secundario do Estado de Sao Paulo, houve o 

surgimento das classes experimentais do ensino publico. Esta inovao;ao foi considerada uma 

vit6ria parcial das correntes que lutavam por maior liberdade de ensino, almejando uma 

adequao;ii.o das escolas ao seu meio ambiente e a utilizao;ao de tecnicas pedag6gicas mais 

modemas. 

Segundo Faria (1973), foi iniciativa da Diretoria do Ensino Secundario do 

Ministerio de Educao;ao e Cultura, a proposta de aprovao;ao de normas para a criao;ao das 

classes experimentais e Gildasio Amado, diretor do Ensino Secundario, destacou a 

necessidade de novos metodos pedag6gicos e diversos tipos de curriculos, compativeis com 

a legisla<;il.o. 0 apoio legal viria da Lei 1.821, de maro;o de 1953. 0 ensino secundario da 

epoca passava por severas criticas tais como a falta de flexibilidade na organiza<;ao do 

curriculo em relao;ao as necessidades e interesses dos alunos, excesso de provas, 

sobrevalorizao;ao de notas, falta de articulao;ao entre varios niveis de ensino, ntimero 

excessivo de disciplinas escolares. Dessa forma em 4 de julho de 1958, a Diretoria do 

Ensino Secundario do MEC expedia as "Instru9oes e Normas" para o funcionamento das 

classes prevendo caracteristicas diferenciadas do ensino secundario da epoca. Tais normas 

determinavam que os curriculos deveriam ter em vista urn solido conteudo formador e se 

daria margem a maior atendimento as diferentes aptidoes individuais; seriam articuladas as 
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vanas disciplinas e coordenaqao das atividades escolares; as classes teriam no maximo 30 

alunos; deveriam evitar a transiqao abrupta do primario para o ginasio com redus:ao do 

ntimero de professores nas classes iniciais e deveria ser previstas reunioes peri6dicas dos 

professores de cada classe para aprecia<;:ao dos aspectos psicol6gicos e pedag6gicos e 

articula9ao estreita entre pais e professores. As normas sugeriam participa<;:ao ativa do 

aluno no trabalho escolar e sua permanencia diaria na escola deveria prever as atividades 

extra-classe. 

"Em 1959, as classes experimentais tiveram inicio no Brasil em 25 

estabelecimentos, num total de 31 classes. Em Sao Paulo abrigaram-se 12 classes em nove 

estabelecimentos de ensino" (Faria, 1973:14). Em 1961, pelo artigo 104 da Lei 4.024, 

amplia-se as possibilidades de renova9ao nao apenas para classes experimentais como para 

criaqao de escolas experimentais. Em 1962, segundo Faria (1973), observa-se que 

aumentou o ntimero de classes experimentais em todo o Brasil e o Estado de Sao Paulo 

destaca-se em ntimero de classes perdendo somente para o Estado da Guanabara, que 

contava naquele ano com 90 classes experimentais. 

Por outro !ado, segundo Cunha e Goes (1991), o final da decada de 1950 no que 

tange a situao;:ao econ6mica o Brasil confrontava-se com interesses econ6micos 

conflitantes. Os latifundiarios rejeitavam as mudan9as sociais; os grupos ligados a 
intemacionaliza((aO do capital buscavam poder e seguran9a para sua reprodu<;ao e a 

burguesia nacional optava por fazer alian<;as com o capital estrangeiro a fazer concess5es a 
forya de trabalho. Apesar dos ide6logos do ISEB pregarem a alian<;a de classes numa 

sociedade em que o movimento open\rio era fragil, os trabalhadores do campo estavam 

iniciando processo de organiza<;ao por meio das Ligas Camponesas e sindicatos rurais. A 

classe media era envolvida pelas ideias anticomunistas, os intelectuais orgilnicos que 

atuavam no Congresso Nacional, formavam opiniao publica por meio dos comunicadores 

de massa, escolas, algumas Igrejas e organiza<;oes como Instituto de Pesquisas e Estudos 

Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de A<;ao Democratica (IBAD) com o objetivo de 

derrubar o govemo constituido. "Assim, apesar da re1ativa liberdade assegurada pelo 

populismo aos movimentos sociais, a discussao da !uta de classes ficou restrita aos setores 
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marxistas e nao alcan<;ou o palanque politico dos comicios. A crise continuou 1atente e 

latejante, sem urn canal efetivo de comunica<;1io com as massas." (Cunha e G6es, 1991 :9) 

N a educa<;1io nacional apesar da crise e do conservadorismo sempre presente, 

"alguns educadores come9aram a perceber que os problemas de sua sala de aula nao se 

resolveriam apenas dentro deJa. Era precise espiar o que se passava no campo social como urn todo e voltar a 
sala de aula com a visao da realidade do processo que estava sendo vivido. Nos anos 20 e 30, Pascoal Leme 

fora pioneiro desta pnitica. Esta preocupayao, todavia, ficou soterrada pela repressao do Estado Novo (1937-

1945). Com a crise dos anos 50-60, maior numero de educadores comeyou a botar a cabel'a para fora da sala 

de aula para olhar e estudar o mundo". (Cunhae Goes, 1991:11) 

Oliveira (1986) chama a aten<;iio para as transforma<;5es econ6micas, socials e 

demograficas da decada de 1950 que geraram novas institui<;5es e uma ativa participa<;ao 

do Estado brasi1eiro em diferentes esferas da vida nacional. No Estado de Sao Paulo o 

ambiente cultural e ideo16gico sofria interferencias da industria1izac,:1io e da urbaniza<;iio. 0 

desenvolvimento econ6mico influenciou sensivelmente a produc,:ao cultural dessa decada. 

As institui<;5es educacionais publicas e privadas nesse ambiente de mudan<;as eram 

incentivadas a inovar. A ideologia isebiana (ISEB) entendia que a sociedade e a economia 

poderiam ser transformadas, que a cultura poderia ser e1emento para essa transforma<;iio e 

que a educa91io era o instrumental para atingir o desenvolvimento econ6mico. 

A dissemina<;iio dessa ideologia, segundo Oliveira (1986), levou a forma<;iio de uma 

mentalidade industrialista que passo a passo foi aceitando a penetra<;iio do capital 

internacional monopolista, justificado pela moderniza<;iio do setor industrial, que trazia em 

seu bojo uma tecnologia educacional calcada em modelos americanos. Por outro !ado, 

professores com espirito nacionalista defendiam a escola publica e a adapta<;1io da escola a 
realidade brasileira. 0 Novo Manifesto dos pioneiros em 1959, foi segundo a Autora, uma 

resposta a uma educa<;1io americanizada. 

Mascellani (1988) se refere a urgencia da sociedade brasileira que, a partir da 

mentalidade industrialista, imp6s a educa<;ao a tarefa de preparar a mao-de-obra jovem 

mais adequada aos novos tempos: 
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"Era necessaria desenvolver esforyos no sentido de permitir o acesso a escola secund8.ria a 

urn maior nllmero de jovens, de preparar adequadamente o magisterio para as novas 

responsabilidades e de oferecer campo de elaborayao para uma proposta educacional compativel com 

o processo cultural e politico, em marcha." (Mascellani, 1988:85) 

Tamberlini (2001) aclara que alguns dos te6ricos lidos no inicio da decada de 1960 

idealizavam um homem comprometido com seu tempo, com sua hist6ria e a favor do 

engajamento, que sua essencia fosse constituida de uma postura transformadora da 

realidade. 

No cenario economico, o governo de Joao Goulart (1961-1964) elaborou uma 

politica planificada denominada Plano Trienal sendo seu mentor Celso Furtado. Tratava-se 

de urn estudo das condis;oes s6cio-economicas do pais; esse estudo revelaria problemas a 

serem resolvidos e daria perspectivas para futuras decisoes. Esse Plano recebeu apoio 

nacional e ambiente favoravel a partir das propostas do Acordo de Punta Del Este (1961) 

que no ambito mundial configurava urn incentivo para melhoria de padrao de vida para 

todos os povos do Continente Americano e a interdependencia entre Estados Unidos, o 

Brasil e todos os povos latino-americanos, a partir do crescimento da produtividade 

agricola, melhoria de habitas;oes, medidas de integras;ao economica. No que se refere a 
educas;ao, os objetivos dessa Alians;a para o Progresso, 

" ... alem do intercdmbio estrangeiro e da eliminaqao do anaifabetismo (que na realidade 

reforyavam as diretrizes do Conselho Cultural criado em 1948 que visava urn incremento na troca de 

conhecimentos, atraves do interdimbio entre professores e estudantes, bern como a difusao de 

material educacional). Os Estados Unidos comprometeram-se a contribuir com aproximadamente 20 

bilh6es de do lares para o financiamento externo no prazo de 10 anos, e a America Latina incumbiu

se de providenciar o financiamento interno e propor as reforrnas requeridas, de acordo com os 

objetivos daA/iam;:a". (Fazenda, 1985:57) 

Em outras palavras, inicia-se com o acordo de Punta Del Este um Plano Decenal de 

Educas;ao da Alians;a para o Progresso, que interferiria sobremaneira nas resolus;oes 

educacionais que estavam por vir; as naq6es envolvidas visando cumprir o acordo 

formaram uma comissao especial designada para a area de educas;ao, denominada CIES 

(Conselho Interamericano Economico e Social), com o objetivo de fazer relat6rios, 
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sugestoes e balans;os sobre o andamento dos esfors;os empreendidos pela America Latina 

visando a superas;ao de problemas a partir dos objetivos propostos pela Alians;a. 

A ideologia liberal deu Iugar a uma ideologia desenvolvimentista, produzindo uma 

reorganizas;ao dos aparelhos politicos do Estado em funs;ao de objetivos que deveriam ser 

realizados para atender o novo modelo. Por outro !ado, em 1961, o ISEB foi privado de sua 

verba anual na aprovas;ao do ors;amento federal. Segundo Pereira (2002), urn fato como 

esse repercutiu diretamente no desdobramento das varias as;5es do Instituto sofrendo 

alteras:oes e mudans;as significativas produzidas por varios fatores, dentre os qua1s os 

condicionantes da conjuntura historica e a as:ao desenvolvida pelos intelectuais que dele 

fizeram parte. 

Cunha e Goes (1991) apontam que a cnse politica de 1961 a 64 se revela 

principalmente pelo esgotamento do modelo populista no Brasil que se desenvolveu 

desde1930: 

"foi 'revoluciom\rio'em 1930; 'bonapartista' em 1937; nacionalista e antiimperialista de 

1950 a 1954; desenvo1vimentista no final dos anos 50; mora1ista em 1961; nacionalista e sindicalista 

ate a sua queda em 1964 ( ... ) o populismo esgotou-se pelo avanyo das camadas urbanas e setores 

ligados ao campo escapando do controle dos grupos dirigentes. Nesta situa9ao excepcional deu-se 

uma crise orgfulica na classe dirigente que se sentiu amea9ada na sociedade civil e na prOpria 

estrutura economica". (Cunha e Goes, 1991:10) 

No ambito educacional, o periodo de !961 a 1964 e marcado pela a preocupas;ao 

com a planificas:ao. Mas esta fracassou na medida em que sofreu a pressao das elites que 

estavam no poder. (Fazenda,1985) 

Fazenda (1985) assinala que Janio Quadros por meio de urn convenio com a Igreja 

Catolica criou o MEB - Movimento de Educa<;ao de Base pelo decreto 50370, de 21 de 

mars:o de 1961. Segundo Cunha e Goes (1991) para o MEB, a conscientiza<;ao de si, do 

que sao os outros e do que e o mundo era intrinseca a propria educa<;ao, sua area de atua<;ao 

foi o subdesenvolvimento brasileiro nas regi5es de mais carencia e seu instrurnento 

educativo de comunica<;ao foi o radio. 
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"As escolas do MEB objetivavam formar o aluno integral mente, educando-o e contribuindo 

para sua insen;:ao social, valendo-se, para tanto, da ayao comunit<:iria. Ministravam o ensino das 

primeiras Jetras e aritmetica, mas tambem ensinavam tecnicas sanitarias e agricolas, noy5es de 

democracia politica e dire ito sindical, com o intuito de estimular transformay5es sociais". 

(Tamberlini, 2001 :3 7) 

Segundo Tamberlini (2003) os la<;:os com o existencialismo cristao eram notaveis 

nos movimentos politicos considerados de esquerda e ligados a lgreja Cat6lica Progressista 

como Juventude Universitaria Cat6Iica (JUC), que deu origem a A<;:ao Popular (AP)- urn 

dos setores mais envolvidos com os ideais de transforma<;:ao da sociedade por meio da 

educa<;:ao, 

Muitos dos educadores dos gimisios estaduais vocacionais, segundo Tamberlini 

(2003), pertenciam a esse movimento, eram educadores politicamente engajados e com 

uma visao de escola comunitaria comprometida com a transforma<;:ao da realidade, 

E born assinalar que o MEB sobreviveu ao Golpe de Estado de 1964, Essa 

sobrevivencia deu-se pela fon;a do convenio com a Uniao que fixava as datas-base de 

1961165, porem a partir de 1966 com as novas condi<;:oes politicas eo recuo da hierarquia 

da Igreja, o MEB descaracterizou-se como urn movimento de educa<;:ao popular e perdeu o 

impulso iniciaL 

Vale lembrar que na mesma epoca em que o MEB foi criado em erg em os 

movimentos de cultura e educa<;:ao popular, o MCP- Movimento de Cultura Popular criado 

em Recife; Campanha De Pe No Chao Tambem Se Aprende A Ler em Natal; CPC- Centro 

Popular de Cultura da UNE, formando urn quadro de movimentos populares pioneiros de 

educa<;:ao juntamente com o Sistema Paulo Freire de alfabetiza<;:ao, Buscavam caminhos 

alternatives as propostas tradicionais e conservadoras, foram concebidos dentro da crise 

s6cio-politico-econ6mico dos anos 50-60 como ja mencionamos, e terminaram por fazer 

parte da estrategia politica maior, que segundo Cunha e Goes (1991), estava implicita nas 

propostas de Reformas de Base que sepultariam o parlamentarismo, 

Em mar<;:o 1962, no ambito intemacional, segundo Fazenda (1985), em Santiago do 

Chile, foi realizada uma Conferencia sobre Educa<;:ao patrocinada pela UNESCO-
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Organizas;ao das Nas;oes Unidas para a Educas;ao, a Ciencia e a Cultura, pela CEP AL -

Comissao Econ6mica para a America Latina (que tinha como perspectiva para a educas;ao 

urn homem como mao-de-obra qualificada e veiculo de desenvolvimento econ6mico, antes 

que o desenvolvimento do homem enquanto pessoa) e outras organizas;oes com a 

"finalidade principal a extensao e melhoramento da educas;ao em todos os graus, niveis e 

aspectos para atingir o Planejamento Econ6mico e Social" (Fazenda,1985:53). No Brasil, 

nesse mesmo ano, duas medidas de ordem educacional foram tomadas pe1o 

parlamentarismo brasileiro da epoca: a Mobilizas;ao Nacional contra o Analfabetismo 

(decreto 51470, de maio) eo Programa de Emergencia para o Ensino Primario e Medio 

(decreto 51552, de setembro). 

Joao Goulart, a partir da Republica presidencialista iniciada em 1963, ja em clima 

de conspiras;ao, propos: 0 Plano Nacional de Educas;ao (PNE); a Comissao de Cultura 

Popular, com o prop6sito de implantar o Sistema Paulo Freire, em Brasilia; 0 Plano 

Nacional de Alfabetizas;ao (PNA) que oficializou, a nivel nacional o Sistema Paulo Freire 

que, empregando urn metodo ecletico e com ajuda de meios visuais, tinha como meta a 

alfabetizas;ao de adultos em 30 horas. 

"E importante visualizar no Sistema Paulo Freire (evolu9iio do Metoda); a Hist6ria, a 

Antropologia Cultural e a Metodologia.( ... ) que implica uma crescente e irreversivel ativa9ii0 do 

povo no seu processo hist6rico, abrindo leques de participa91io interdependentes de ordem 

econ6mico-social-politico-cultural. 0 povo deixa de ser objeto para ser sujeito. Naturalmente, 

passava por esta postura uma forte influencia de Alvaro Vieira Pinto, do desenvolvimento 

nacionalista, do ISEB." (Cunha e Goes, 1991 :21) 

Enfim, o projeto que estenderia o Sistema Paulo Freire para toda a nas;ao junto com 

o PNA foi extinto em 14 de abril de 1964 pelo decreto 53886, urn dia ap6s a extins;ao do 

ISEB. 

"0 ISEB nao teria condi9oes de sobreviver como institui91io de produ9i!o intelectual na 

vigencia dos govemos rnilitares no p6s~64 devido as opy5es realizadas pelos intelectuais vinculados 

a ele. Tais op9oes conduziram a institui9iio a inviabilizar-se do ponto de vista politico na medida em 

que seus componentes fundamentals nao procuraram assumir uma posiyao de neutralidade frente as 

ques!Oes colocadas por aquela con juntura." (Pereira,2002:230). 
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Em 13 de abril de 1964, sob o decreto n° 53.884, o Instituto encerra suas atividades. 

" ... quando os novas interesses real mente tornaram-se Est ado, efetivamente todo o sistema 

politico, econ6rnico, social, cultural e mais especificamente educacional passou a adequar seus 

objetivos ( ... ) Fica en tao mais facil compreender o porque das vozes discordantes no ambito 

educacional irem gradativamente ou bruscamente se calando." (Fazenda,1985:81) 

A partir de 1964, o Estado populista sai de cena para dar Iugar ao novo modelo 

tecnocnitico-civil-militar que se consolidou com a implantayi'io da hegemonia do Poder 

Executivo. 0 Estado passa a fazer uso indiscriminado de seu poder visando as 

transformayoes estruturais da sociedade para atender acordos firmados com instituiyoes 

estrangeiras. Houve interven91io no sistema educacional, a fun91io da escola que deveria ser 

de formayao de consciencia passa a ser de formayao de mao-de-obra. A partir da visao dos 

agentes do poder, a educayi'io constituida nos periodos anteriores a 64 representava urn serio 

problema a politica autoritaria da ditadura que se estabelecia no Brasil. 

"Os meios de que o Estado se serviu para assegurar essa hegemonia em educa~ao foram 

desde a cria9ilo do Conselho Federal de Educa91io em J 962, a atua91i0 da CEPAL (Comissao 

Econ6mica para a America Latina), a vincula91io a organismos estrangeiros UNESCO 

(Organiza9ilo das Na96es Unidas para a Educa91io, a Ciencia e a Cultura), OEA (Organiza9ilo dos 

Estados Americanos), FAO (Food and Agriculture Organization), OIT (Organiza9il0 Intemacional 

do Trabalho), alicer9ando-se sobretudo nos compromissos da Carta de Punta Del Este 

(responsavel pela assinatura de uma serie de acordos) entre MEC (Ministerio de Educa9i!o e 

Cultura) e a AID (Agency for Intemacional Development)." (Fazenda, 1985:21) 

No que tange a esfera educacional, o CIES em 1963 faz urn balanyo apoiado no 

compromisso assumido na ocasiao da Carta de Punta Del Este, e recomenda ao govemo 

brasileiro, nos item 3 e 4 respectivamente, "que formasse pessoal tecnico e administrativo 

necessario para assegurar a elaborayi'io, implantayao e avalia91io dos pianos educativos; que 

se ampliasse e sistematizasse a assistencia tecnica por meio de peritos em educa91io;" 

(Fazenda,1985:58), a atitude do govemo militar que por ora implantou-se foi de realizar os 

acordos entre o Brasil e Estados Unidos no ambito educacional - MEC!USAID - a partir 

de 26 de junho de 1964 ate 17 de janeiro de 1968. Segundo Fazenda (1985), esses acordos 

constituiam-se em modelos que utilizavam a tecnologia pela tecnologia atingindo nao 

somente o sistema de ensino vigente na epoca, como tambem o controle da publicayao e 
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divulgas;ao de livros didaticos, acabando por isolar a educas;iio do contexto global da 

sociedade. 

"na verdade, ficamos com essa escolarizayao que bloqueia o potencial dos alunos 

( desanimando·os, em desproveito de seu tempo, do esforyo dos professores e dos recursos 

investidos ); frustra a atuac;ao docente ( desviando o professor de suas iniciativas mais fecundas, ern 

troca de ilusOrios planejamentos e retreinamentos esU!reis), e dilapida recursos oryamentarios." 

(Fazenda, 1985:63) 

Embora ja existisse, segundo Arapiraca (1982), o empenho da USAID em 

programas de especializa9iio de professores em momentos anteriores ao de 1964, a 

intencionalidade do processo de ajuda p6s-golpe de 64 vern legitimar toda urna 

transformas;iio modernizadora imposta a na9iio brasileira pelos moldes estadunidenses, de 

forma a direcionar a racionalidade do povo estudante para o modo de produs;iio capitalista. 

Os val ores do capital, embutidos nas propostas de ajuda, faziam parte da institui9iio escolar, 

a educa9iio torna-se urn bern economico, portanto, urn capital a ser acumulado e por fim os 

meritos pessoais tornaram-Se fonte de CapitalizayiiO. 

"0 individuo que nao consegue se capitalizar atraves da acumulayao de seu capital humane 

e conscientizado ideologicamente a autopurgayao da sua indolencia. E tido como perdedor e incapaz 

para a competiyao. A mfstica do capital humano passa a se constituir no passaporte da ascensao 

social possivel ( ... )Nissa tudo percebe-se que a ajuda ao segmento educative segrega uma dimensfio 

ideol6gica dissimuladora da inexistencia de !uta declasse social." (Arapiraca, 1982: II 0). 

Segundo Germano (1993), o Estado Militar assumiu urn cunho ditatorial afirmando 

sua rela9iio com o capital e a classe trabalhadora, sendo que a politica educacional fazia 

parte desse contexto, "a economia apresenta urn forte crescimento em alguns periodos, e os 

interesses do capital prevalecem enormemente sobre as necessidades de trabalho." 

(Germano,l993:104). 0 discurso de valorizas;ao da educas;ao fez parte do projeto de 

equalizas;ao social que transformou a politica educacional nurna estrategia de hegemonia, 

ou em outras palavras, num veiculo de obtens;ao de consenso. Apesar da valorizas;ao da 

educas;ao escolar, que se fazia presente somente no discurso, o Estado Militar encontrava 

barreiras de ordem material, com a escassez de verbas para a educas;ao publica, por 

compreender que a prioridade estava em ap!icar grandes quantias em setores diretamente 

vinculados a acumulas;iio de capital, e apontava como saida a privatizas;ao do ensino. 
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Outra barreira estava voltada para a elimina.yao do exercicio da critica social e 

politica por meio da repressao a professores e alunos, enquanto o controle politico e 

ideol6gico do ensino revestia-se do anticomunismo e do antiintelectualismo que levava a 

nega.yao da razao e da cultura. 

Uma outra barreira seria do ponto de vista te6rico de cunho liberal da economia e da 

educayao por isso, a Ditadura Militar foi se pautar na chamada teoria do capital humano, 

que segundo Germano (1993), tenta estabelecer uma rela.yao direta entre educa.yao e 

produ.yao capitalista, que apareceu sobremaneira na reforma do ensino de 2° grau, por meio 

dos cursos profissionalizantes. Outra evidencia tomou-se notavel com o incentivo a 

pesquisa vinculada a acumulaviio de capital e o descomprometimento com o financiamento 

da educa.yao publica e gratuita, e valorizando a privatiza91io do ensino, tomando-o neg6cio 

rendoso e subsidiado pelo Estado. "o Regime delega e incentiva a participa.yao do setor 

privado na expansao do sistema educacional e desqualifica a escola publica de I o e 2° 

graus, sobretudo." (Germano, 1993:106) 

Segundo Arapiraca (1982), o sistema de ensino primano e medio brasileiro foi 

radicalmente transformado; modificou-se estruturalmente a lei bisica da normaliza91io de 

ensino e criou-se urn novo tipo de escola, modelada nas solu96es altemativas para as 

minorias nos Estados Unidos, denominadas Escolas Polivalentes, adaptadas no Brasil numa 

experiencia denominada Gimisios Orientados para o Trabalho (GOTs ), e em Sao Paulo 

denominada Ginisios Pluricurriculares. 

"Salienta-se que todas as experiencias anteriores nao foram bern sucedidas. 0 fato e 
que nao existe mais nenhuma em funcionamento. A falencia desses experimentos aconteceu 

mesmo antes de o govemo ter determinado sua incorpora9iio ao espirito da Lei 5692/71." 

(Arapiraca, 1982: !51) 

3.1 Breve histiirico dos giniisios estaduais vocacionais 

Os ginasios estaduais vocacionais fizeram parte de experiencias inovadoras na 

educas;ao do Estado de Sao Paulo. 
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Mascellani (1999) afirma que os GEVs foram inspirados nas classes experimentais 

do Institute Estadual de Educac;:ao "Narciso Pieroni" de Socorro/SP e que esta unidade 

escolar recebeu influencias pedag6gicas de atividades inovadoras realizadas em Sevres 

(Fran9a) diferenciando-se de outras experiencias que tinbam influencia norte-americana. 

Para ela, o trabalho em grupo, ensino conceitual, curricula integrado, inser9iio critica do 

educando no meio social, na avalia9iio diagn6stica e no estimulo permanente a interven9iio 

na comunidade tomava as classes experimentais de Socorro diferentes das demais e de suas 

pniticas. 

Segundo Faria (1973), algumas classes experimentais foram influenciadas por 

metodos norte-americanos com a adoyiio do plano de unidades pedag6gicas de Morrison, 

plano Dalton e Winnetka. Oliveira (1986) destaca que a maioria delas inspirou-se nas 

propostas educacionais de Padre Faure, pedagogo, diretor do Institute Superior de 

Pedagogia do Institute Cat61ico de Paris e pela Mme. Hattinguais, representante do Centre 

International d'Etudes Pedagogiques de Sevres. Ambos visitaram a Secretaria de Educa9iio 

do Estado de Sao Paulo e isso ajudou a difundir as propostas educacionais das "classes 

nouvelles" francesas. Faria (1973) acrescenta que havia semelhan9as com a inova9iio 

francesa iniciada em 1945 com a reforma Langevin-Wallon. As propostas francesas 

atribuiam importancia aos metodos ativos e a psicologia evolutiva. Segundo Tamberlini 

(200 I), a essencia do metoda era a democratiza9iio do ensino e a defini9iio de urn novo 

humanismo para aceitar e compreender o mundo modemo. Para isso os "metodos ativos" 

continbam o estudo do meio humano e natural, os trabalhos manuais, os desenbos, o 

trabalho em equipe e outros, era o aprender fazendo. 

"Esta proposta educacional objetivava formar o educando para a vida e o trabalho e a 

integrayao em urn novo mundo: para tanto se priorizava o trabalho em equipe e se recorria ao estudo 

dirigido, estudo do meio e a coordena<;ao de disciplinas. Na proposta do trabalho em equipe, o 

pressuposto pedag6gico era de que todos precisam um dos outros e cada um deve dar o que pode de 

si. 0 professor sustenta a equipe e preenche as lacunas, participando de todos os trabalhos: deve-se 

colocar como urn ser acessivel que ampara os alunos. Os conteUdos disciplinares eram vistas como 

urn instrumento de format;:fto, logo, a formayao geral s6 podia ser realizada pela coordenayfto dos 

professores das diversas disciplinas. ( ... ) o estudo do meio possibilitava que a crian<;a adquirisse 

no<;i'io de espa<;o e de tempo, permitindo que ela se situasse na sociedade a que pertencia". 

(Tarnberlini, 2001 :47,8) 
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Conforme Oliveira (1986), Mascellani (1988), Tamberlini (200 I) urn grupo de 

professores liderados por Maria Nilde Mascellani do Instituto "Narciso Pieroni" elaborou 

urn plano pedag6gico inspirado nos metodos pedag6gicos de Sevres, apoiado pela diretora 

do estabelecimento, Ligia Furquim Sim, ex-estagiaria de Sevres, e adaptado it realidade 

brasileira. Submetido it apreciac;:ao do MEC, o plano foi aprovado. 

Segundo Oliveira (1986) as duas classes experimentais de Socorro iniciam suas 

func;:oes orientadas por urn plano pedag6gico que propunha a inter-relac;:ao entre a escola e 

a realidade de Socorro, estii.ncia hidromineral do Estado de Sao Paulo. A proposta central 

era a conscientizac;:ao do a! uno it sua realidade, por meio do estabelecimento de dois p6los 

de integrac;:ao curricular: urn deles orientava-se pela problematica especifica da cidade de 

Socorro; o outro referia-se a cultura geral, por meio de uma abordagem hist6rica, 

procurando identificar as soluc;:oes de sobrevivencia dadas pelo homem em diferentes 

epocas. A aproximac;:ao entre esses dois p61os resultava para o aluno urna compreensao 

maior da realidade mais proxima, despertando o senso de cidadania, de autodeterminac;:ao e 

a noc;:ao de desenvolvimento com implicac;:oes na sociedade brasileira. 

Para cumprir os objetivos pedag6gicos, os professores nao adotavam livros 

didaticos, mas sim a pesquisa em fontes primarias e secundarias, e textos elaborados por 

eles mesmos que serviam como base para o aprendizado a partir da pratica do estudo 

dirigido realizado durante o horario de aulas. 0 desenvolvimento do estudo dirigido 

dependia de urn trabalho em equipe no qual professores e alunos tinham como base o 

esforc;:o comurn para atingir o conhecimento cientifico; ap6s extensas pesquisas a equipe de 

alunos expunha os resultados para a classe e o professor aproveitando e dinamizando esses 

resultados fazia a sintese de conteudos em conjunto com os alunos. 

Nas classes experimentais de Socorro, segundo Oliveira (1986), e que se realizou a 

sistematizac;:ao da tecnica de estudo do meio como urn recurso para a identificac;:ao e 

conscientizac;:ao da problematica da comunidade. Nos momentos de reflexao ap6s os 

estudos do meio, o professor tinha a preocupac;:ao em passar para o aluno uma noc;:ao de 

responsabilidade social, procurando estabelecer urn vinculo entre a teoria e a pratica. Isso 

implicava que o conhecimento adquirido pelo aluno deveria desaguar necessariamente em 

ac;:ao junto it comunidade, no decorrer de sua vida. 
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Foram testadas formas diferenciadas de avalias:ao dos alunos. Introduziram a auto

avalias:ao e a avalia<;:ao em equipe sem a utilizas:ao de nfuneros absolutos para notas, mas 

sim urn criterio de conceitos que refletia o dominio progressivo do conteudo e as atitudes 

desenvolvidas frente aos objetivos do plano pedag6gico. Conforme Oliveira (1986), todo o 

trabalho pedag6gico era exposto e discutido com os pais e alunos. 

Os niveis de promos:ao das classes experimentais de Socorro foram altos em todo o 

periodo, o que constituiu urn fator de manutens:ao da experiencia, porem a experiencia nao 

era compreendida pela cidade, as bancadas da UDN e do PSP na Camara Municipal faziam 

constantes ataques via imprensa, alem de outras press5es. Apesar disso, aqueles que 

participavam da experiencia (pais, alunos e professores) permaneceram entusiasmados e 

defendiam sua realizas:ao. As classes experimentais de Socorro, segundo Oliveira (1986), 

contavam com periodo integral de aulas e de trabalho do professor ( apesar de nao 

integralmente remunerado) professores motivados pelo idealismo trabalhavam quase que 

em regime de voluntariado. "0 maior merito das classes experimentais talvez possa ser 

atribuido ao fato de que a sua realizayao levou os professores nelas envolvidos a pensar 

criticamente a educas:ao." (Oliveira, 1986:65) 

Ao analisar o documento sobre as classes experimentais do Instituto de Educa9ao de 

Socorro, Tamberlini (2001) constata que a preocupa<;:ao politica era fundamental na 

proposta de Socorro, que esta estabelecia uma relas:ao intima entre a formayao humanistica 

e o espirito democnitico e que: 

"0 ponto capital para a consecuyao do objetivo de educar para a democracia e o estudo do meio. E 

ao compreende-lo, o aluno realiza urna tomada de consciencia em relayao ao mundo que o cerca. Estas ideias 

estao fortemente presentes na concepyao do Ensino Vocacional que se origin au destes principios." 

(Tamberlini, 2001:51) 

A experiencia de Socorro nos mostra a coerencia entre a pnitica educacional 

vivenciada no final da decada de 50 e as ideias que conduziram o inicio da decada 1960, 

essa relas:ao intrinseca entre ideia e pnitica vamos observar no ideario que estava sendo 

projetado pelos educadores que planejaram os vocacionais. 

51 



Com a divulgayao da experiencia de Socorro no 1 o Encontro de Curriculo, realizado 

no Rio de Janeiro em 1960, na Casa do Professor, Luciano de Vasconcelos Carvalho, entao 

Secretario de Educa9ao de Sao Paulo, ficou entusiasmado com a proposta. Segundo 

Oliveira, 1986 e Tamberlini, 200 I, Luciano convidou Maria Nil de Mascellani para compor 

a Comissao de Educayao que elaboraria o Plano de A9ao do Governo Carvalho Pinto com o 

intuito de reproduzir e estender a experiencia para outras unidades. Carvalho Pinto, apoiado 

pelo Partido Democrata Cristao (PDC), tinha como plataforma politica a amplias:ao da rede 

escolar e a renova9ao pedag6gica nas escolas do Estado. Sendo Secretario da Educas:ao, 

Antonio Queiroz Filho, advogado e empresario, sucessor de Luciano de Vasconcelos 

Carvalho, sensivel its novas propostas educacionais observadas no exterior, e admirado com 

o treino de aptidoes que eram desenvolvidas nas classes experimentais de Socorro reiterou 

o convite a Maria Nilde Mascellani para compor uma comissao junto a outros educadores 

paulistas, coordenados pelo Diretor do Departamento do Ensino Profissional, Oswaldo de 

Barros Santos, e dessa forma elaboram o Plano de Educas:ao do Governo Carvalho Pinto. 

Segundo Chiozzini (2003) surge formalmente o ensino vocacional, a partir de 

quatro artigos da Lei Estadual 6052/61 de tres de fevereiro do mesmo ano, estabelece 

"condis:oes para a renovayao do que hoje chamamos de 'segundo ciclo do ensino 

fundamental' (5" a ga serie )" (Chiozzini,2003: 15). 

No que concerne ao ensino aprendizagem voltada it capacitas:ao tecnica para o 

trabalho, o 

"Artigo 21- Os Cursos Vocacionais, de 2 ou 4 anos de dura,ao, de I" ciclo do ensino de 

grau media, teriio o cadter de curso basico, destinado a proporcionar cultura geral, explorar as 

aptidoes dos educandos e desenvolver suas capacidades, dando-lhes inicia,ao tecnica e orientando-os 

em face das oportunidades de trabalho e para estudos posteriores". (Chiozzini, 2003:15) 

Sobre as etapas possiveis de funcionamento dos cursos vocacionais, 

"Artigo 22 - Os Cursos Vocacionais poderao funcionar em duas etapas: I) lnicial'ilO 

Vocacional; 2) Basico Vocacional. Artigo 23- 0 Curso Basico Vocacional, de 4 anos de dura,ao, 

tenl sua organizayfto e funcionamento nos mol des fixados pela legislayfto que regula o 1 o ciclo do 

ensino secund3rio vigente no pais, correspondendo ao Curse de Iniciayfto Vocacional as duas 

primeiras series desse mesmo curso". (Chiozzini, 2003: 15) 
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No que se refere aos aspectos curriculares e didaticos, para contemplar as materias 

tecnicas desde o inicio do curso, 

"Artigo 24- Aiem das disciplinas pr6prias do 1° ciclo do ensino secundario vigente no pais, 

o Curso Bitsico Vocacional, bern como o Curso de Iniciayao Vocacional, teni seus respectivos 

curriculos acrescidos de materias de iniciayao tecnica. Panlgrafo lmico- As materias de iniciayao 

tecnica incluir3.o atividades de experimental(ao profissional de vlirias modalidades e prliticas de 

oficina ou de laborat6rio, sem preocupayao imediata de fonnar artifices, com o fim de proporcionar 

orientayao profissional e despertar interesse para profissOes tecnicas e cientificas". (Chiozzini, 

2003:15, 6) 

Sobre a utilizac;:ao de areas fisicas e responsabilidades administrativas, 

"Artigo 25- 0 Curso Basico Vocacional eo Curso de lnicial'il.O Vocacional poderao funcionar nas 

Escolas lndustriais ou Escolas de Economia Domestica e de Artes Aplicadas, sujeitos a direl'ilo administrativa 

dos mesmos estabelecimentos". (Chiozzini, 2003: 16) 

Convem destacar este trecho do Artigo 25 que formalmente caracteriza o 

surgimento dos ginasios estaduais vocacionais com opc;:iio de urn espas:o fisico distinto dos 

outros ginasios e possibilidade de autonomia administrativa a partir de urn 6rgao 

especializado: 

"Paragrafo unico- 0 Curso Basico Vocacional podera, a criteria do Poder Executive, 

funcionar como unidade distinta ou integrada ern Centro Educacional, diretamente subordinada e 

orientada por 6rgao especializado em educayao secund3ria da Secret3.ria da Educayao, passando a 

denominar-se Ginasio Vocacional." (Chiozzini, 2003: 16) 

Segundo Tamber!ini (200 1:56), Luciano Vasconcelos de Carvalho, Secretario de 

Educas:ao do Estado de Sao Paulo, utilizou-se de urna "brecha" da Lei do Ensino Industrial 

para possibilitar a existencia legal dos ginasios vocacionais. Chiozzini (2003 :27) refuta: 

"tudo indica que o Secretario conseguiu criar condis:oes para a implantas:ao do Vocacional 

com o apoio de deputados que eram ferrenhos defensores do ensino tecnicista". 

0 Artigo 25 em seu Paragrafo unico sugere a subordinas:ao dos ginasios vocacionais 

a 6rgao especializado. A Comissao elabora o Decreto no 38.643 de 27/6/61 que no seu 

artigo 302 cria o Servic;:o do Ensino Vocacional, SEV, subordinado diretamente ao 

Secretario da Educas:ao. 
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"6rgiio que seria entiio coordenado pela educadora Maria Nilde Mascellani durante 

praticamente toda a sua existencia. Tambem estavam criadas as condiyOes para que o projeto se 

tornasse uma experiencia educacional que fugiu do 'espirito' inicial daquela legislayiio. Esse 

'espfrito' fica muito claro quando analisamos o conjunto da lei. As tais Escolas Industrials e de 

Economia DomCstica tinham urn canlter nitidamente conservador. E fa.cil perceber que as mesmas 

visavam, objetivamente preparar miio-de-obra qualificada e boas donas-de-casa". (Chiozzini, 

2003:!7) 

Mascellani (1999:84) aclara que a denomina<;1io "Vocacional" corresponde a 
liga<;1io com o ensino tecnico diumo e notumo, que tinha como objetivo o treinamento para 

o desenvolvimento de habilidades manuais ou mecilnicas para o trabalho, como nitidamente 

e definido pela Lei mencionada acima. 

Nota-se na bibliografia, polemica quanto a especificidade profissionalizante dos 

GEV s. De certo modo isso nao e surpreendente, pois, como tentamos sugerir no contexto 

hist6rico, ha urn debate e movimento pendular entre ensino tecnico, profissionalizante e 

outro de cunho humanista e universal. 

Durante todo o seculo XX, educadores brasileiros dividiram-se sobre o carater que 

deveria predominar no ensino secundario. Tal clivagem op6s os defensores da forma<;1io 

humanista (normalmente defendida para classes sociais abastadas) aos que advogam a favor 

do ensino tecnico profissionalizante (freqi.ientemente destinado aos filhos dos pobres). 

0 carater dos ginasios vocacionais toma-se claro quando comparamos com os 

Ginasios Orientados para o Trabalho do final da decada de 1960 (no Estado de Sao Paulo 

denominados Pluricurriculares); estes ultimos focalizaram seu eixo curricular nas Artes 

Industriais, isso revela o cunho tecnico profissionalizante (mais tarde, na decada de 1970, 

claramente incorporado a Lei 5692/72 para 0 segundo grau). Em polo oposto, OS 

vocacionais focalizaram seu curriculo nos Estudos Sociais, sugerindo a op<;1io humanista. 

(tipicamente defendida por reformadores educacionais progressistas, desde a decada de 

1910, em oposi<;ao a tradis;ao conservadora do ensino tecnico para os pobres). 

A presente digressao deve-se, como foi assinalado, a controversia presente nas 

interpretas;oes sobre os vocacionais. De nosso ponto de vista, embora criado por deputados 

defensores do tecnicismo, desde o inicio dos trabalhos nas tres primeiras unidades 
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escolares, o cariiter humanista, liberal e progressista esteve presente !ado a !ado com a 

perspectiva de despertar interesses profissionais dos alunos. 

Alem disso, atitudes da coordenao;:ao dos vocacionais, assinalada por Chiozzini 

(2003), migraram da ingenuidade cat6lica (por exemplo greve de professores, contra Joao 

Goulart) dos anos de 1963 e 1964 para o ativismo politico de esquerda em 1967 e 68 

(incentivando greve de trabalhadores rurais). 

Em 1962, ano seguinte ao Decreto, foram implantados tres unidades: Americana, 

Batatais e Sao Paulo, em 1963 outras duas unidades: Rio Claro e Barretos. Para o mesmo 

ano estavam previstos novos giniisios: Jundiai, Sao Sebastiao, Sao Carlos, Sorocaba, 

Campinas, Bauru, Sao Jose do Rio Preto, Presidente Prudente, Marilia, Sao Caetano do Sul, 

Sao Bernardo do Campo e uma segunda unidade em Sao Paulo (no Tatuape). Destas 

ultimas, somente a de Sao Caetano passou a funcionar em 1968 em regime de meio 

periodo. 

Previa-se que, a partir do projeto inicial, conforme escrito no documento Planas 

Pedag6gicos e Administrativos dos Gimisios Vocacionais de 1968 e os relatos de Oliveira 

(1986), a experiencia poderia envolver toda a rede de ensino do Estado. Portanto, no inicio 

em cariiter experimental, a nova escola deveria funcionar em diferentes configurao;:oes 

s6cio-economicas e dessa forma seriam avaliadas as decorrencias. 

No que tange a outras experiencias de inovao;:ao educacional, segundo Tamberlini, 

2001 e Oliveira, 1986, a partir do artigo 104 da Lei de Diretrizes e Bases da Educao;:ao 

Nacional, como os GEV s foram realizadas varias experiencias educacionais, entre elas: 0 

Coli~gio de Aplicao;:ao da USP em Sao Paulo, Colegio D. Pedro II no Rio de Janeiro, o 

Instituto Estadual de Educao;:ao de Minas Gerais e, ainda em Sao Paulo, o Coh~gio Caetano 

de Campos e o Giniisio Pluricurricular Experimental da Lapa. Na rede particular o Colegio 

Santa Cruz em Sao Paulo e a pedagogia do Padre Paul-Eugene de Charbonneau foram 

marcantes. 
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0 golpe militar de 1964 imp6s limites its experiencias progressistas e de inovac;;iies 

educacionais. Tarnberlini (2001) assinala que a vida cultural e social foi limitada com 

reflexos sobre os GEV s nos quais, 

" ... os idealizadores do projeto estavarn conscientes desta incompatibilidade, mas faziam 

uma avalia<;ao politica equivocada crendo que a dura<;fto do regime arbitr3.rio seria menor. A cren9a 

no poder transformador e conscientizador da educayao aliada a cren<;a de que o regime politico de 

exceyao nao resistiria as press5es sociais fez com que o projeto prosseguisse apostando, ate onde, no 

limite, o regime suportaria uma contra-ideologia educacional". (Tamberlini, 2001: 140) 

Os coordenadores do SEV, de acordo com seus objetivos, criavarn condic;;iies para a 

formac;;ao de uma visao critica que redundava em compromisso social, embora 

conhecedores das concepc;;iies te6ricas de cunho socializante da epoca. Para Tamberlini 

(2001), apesar de a experiencia ter forte influencia do marxismo, ela nao se pretendeu 

marxista. De fato, vfu:ios Autores influenciararn a fundamentac;;ao te6rica do projeto 

pedag6gico e o mais marcante foi Emmanuel Mounier, expoente do existencialismo cristao. 

Em 1965, de acordo com Mascellani (!999), o SEV enfrentou uma interven<;ao do 

govemador Ademar de Barros por conta das divergencias politicas dentro da Secretaria de 

Educac;;ao que se seguiram de corte de verba, cancelarnento de comissionamentos, 

culminando numa crise intema no SEV conhecida por a crise de 65. Esta crise Ievou ao 

afastamento temporario da Coordena<;ao do SEV e a direc;;ao administrativa do Gimisio 

Estadual Vocacional "Oswaldo Aranha" e mesmo com a readmissao das pessoas aos seus 

cargos administrativos manteve-se "a atitude de sabotagem ao SEV, principalmente atraves 

dos setores de pessoal e de Or<;amento da Secretaria de Educac;;ao, postura que perdurou ate 

1969" (Mascellani, 1999:99). Cabe lembrar que os vocacionais conviverarn com nove 

Secretarios de Educa<;ao e tres governos estaduais desde seu surgimento ate sua extin<;ao. 

Os Pianos Pedag6gicos e Administrativos dos Gintisios Vocacionais sao a 

expressao dessa reflexao, o documento veio a publico em 1968 e consolidou as analises 

feitas pelas equipes de cada uma das unidades do sistema de ensino vocacional em rela<;ao 

it primeira fase entre 1962 e 1965. 
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A partir das amilises feitas e por pressoes politicas, levou-se em considerac;:ao a 

reduc;:ao do periodo escolar de integral para meio periodo; em conseqiiencia algumas 

alterac;:oes na metodologia de ensino seriam realizadas. Essas medidas implicariam a 

reduc;:ao de gastos, o que na epoca agradava a Administrac;:iio da Secretaria de Educac;:iio. 

Por outro lado, a avaliac;:ao interna do sistema vocacional visava ao seu 

desdobramento na rede oficial como sugerem as correspondencias encontradas no Acervo 

do CEDIC; essas correspondencias, expedidas em 29 de maio de 1969, destinavam-se a 

diferentes prefeituras paulistas: Mogi das Cruzes ao prefeito Waldemar da Costa Filho; 

Octavio Barreto Prado, prefeito de Marilia; Antonio Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirao 

Preto e Francisco Junqueira, prefeito de Lins. 

Em marc;:o de 1968, comec;:aram a funcionar o curso ginasial noturno e o 2° ciclo, 

que hoje denominamos de Ensino Medio, junto ao Ginasio Estadual Vocacional "Oswaldo 

Aranha", no Brooklin. Em maio do mesmo ano foi aberto o Ginasio Estadual Vocacional de 

Sao Caetano do Sul, em regime de meio periodo esco1ar. 

Com o acirramento dos conflitos politicos, infuneras manifestas;oes ocorreram em 

1968, expressando a reac;:ao popular pelo fim desse governo (greves, manifestac;:oes 

oper:irias, de docentes e estudantes foram freqiientes em diversas regioes do Pais). 

Segundo Gaspari (2002) os militares atacaram e repnmlfam sucessivamente 

diferentes setores da sociedade. Em 1964, a perseguis;iio comec;:ou pela intimidac;:ao a 

atividades artisticas e, nos anos seguintes, atingiu outros setores da sociedade ( estudantes, 

oper:irios, partidos politicos e organiza.;:oes colocadas na ilegalidade ). Sob tal enfoque, o AI 

5 e uma das etapas de ampliac;:ao do processo de silenciamento politico de quaisquer 

opinioes diferentes, bern como, urn esforc;:o dirigido para legalizar a violencia e brutalidade 

de prisoes arbitr:irias. De nossa parte, interpretamos a intervenc;:ao policial-militar nos 

ginasios vocacionais como etapa desse processo vinculado a generalizar a opressao a 
sociedade brasileira. As prisoes e apreensoes de materiais feitas pela policia federal e 

exercito no SEV e nos GEV s precisam ser interpretadas dentro desse clima antag6nico que 

se inicia em 1968 e ganha novos contornos em 1969. 
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"No inicio de 1969, houve denUncias contra o Ensino Vocacional, caracterizado como sendo 

urn 'sistema comunizante e subversive'. No bojo deste clima, a mobilizac;ao e organizayao das 

comunidades tambem foram alvos de repressao politica". (Tamberlini, 2001: 133) 

Tamberlini (200 1) as sinal a o posicionamento das escolas e expoe contradi<;:oes, 

"em determinados mementos, esta relayao com a familia e a comunidade, e aqui nos 

referimos, sobretudo as cidades conservadoras do interior, traduziu uma tensao caracteristica do 

projeto educacional em questao. Os mementos de tensao e contradiyao surgiram nos casos em que a 

familia e a comunidade deram a tOnica da ac;ao da escola, nao permitindo que esta determinasse os 

referenciais da cornunidade. Esta situac;ao foi vivida ern seu limite no epis6dio que resultou na 

participa9ao na 'Marcha com Deus e a Familia pela Liberdade'. 0 epis6dio traduz uma contradi9ao 

em urn projeto que visava formar para a cidadania, contradiyao esta que resulta justamente da enfase 

posta na familiae na comunidade." (Tamberlini, 2001: 136) 

Chiozzini (2003), por outro !ado interpreta a participa<;:ao na Marcha de 13 de abril 

de 1964 como uma clivagem de dirigentes e professores do vocacional. Alguns apoiavam a 

queda do govemo constitucional de Joao Goulart e saudaram o golpe de Estado, outros 

defendiam atitudes progressistas, nao participaram da Marcha, surpreenderam-se e 

combateram o golpe de Estado. 

Havia outros problemas intemos no sistema dos ginasios vocacwnms. Segundo 

Tamberlini (2001), os professores que nao se adaptassem a filosofia que norteava o projeto 

e que ap6s urn ano letivo nao modificavam suas praticas tinham as contrata<;:oes suspensas. 

Alguns desses professores do interior de Sao Paulo, inconformados com a nao 

recontrata<;:ao de seus servi<;:os "denunciaram a experiencia como sendo subversiva e 

comunizante, delatando seus colegas e a equipe do SEV ao 5° Comando Militar da Regiao 

de Campinas, o 5° G-CAN" (Tamberlini, 2001 :142). Dessa forma o regime militar em sua 

fase mais violenta passou a tratar a educa<;:ao como problema policial. Alguns livros 

utilizados para consulta nos GEV s foram considerados subversivos; a auto-avalia<;:ao 

largamente utilizada nessas escolas foi confundida com o processo de autocritica utilizado 

pelo movimento comunista intemacional e mais, a pratica dos estudos do meio era 

considerada altamente subversiva. 
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"0 Estudo do Meio incornodava sobrernaneira os rnilitares, urna vez que desnudava o Brasil 

real diante dos olhos do educando. Havia uma preocupac;ao tao desmesurada em relac;ao ao Estudo 

do Meio que em 1970, o entao coronel do Exercito, Rubens Resstel, escreveu e publicou urn 

documento sobre o assunto, intitulado 'Infiltra9ao comunista nos meios educacionais'. 0 documento 

em questao pretendia identificar a presen9a comunista no ambito da educa<;ffo por meio do exame 

dos procedimentos pedag6gicos adotados, sobretudo, no Colegio de Aplica<;ao e nos Gimisios 

Vocacionais". (Tamberlini, 2001 :147) 

Segundo Oliveira, 1986, e Tamberlini, 2001 a experiencia foi sendo 

descaracterizada e destruida desde 19 de junbo de 1969 com o afastamento da coordena~ao 

do SEVe invasao nos GEVs pelos militares de Campinas e agentes da Policia Federal. Foi 

nomeado o primeiro interventor no SEV, Adolpho Pinheiro Machado que nao conseguiu 

controlar a situa~ao de tumulto criada intemamente no sistema. Nomeou-se a segunda 

interventora do SEV, Terezinba Fran, professora da rede publica estadual e naquela epoca 

diretora do Ginasio Experimental Pluricurricular da Lapa. Segundo Chiozzini (2003 :84) 

Terezinba Fran havia trabalhado na prepara~ao da primeira turma de professores do 

vocacional, fez parte do quadro inicial do SEV, tendo sua contribui~ao construtiva para o 

projeto educacional dessas escolas, e sendo posteriormente demitida por Maria Nilde 

Mascellani. 

Para solucionar o problema que o primeiro interventor nao resolveu, Terezinba Fran 

solicitou providencias por meio de urn oficio ao no Exercito, alegando alto nivel de 

insubordina~ao de alunos, professores, e funcionarios. 

Em 12/12/69 os ginasios estaduais vocacionais amanbeceram tornados por soldados 

do no Exercito, armados com metralhadoras e bombas de gas lacrimogeneo, e ap6s a 

invasao policial-militar, alguns professores mais ativos foram afastados das escolas. "Em 

51611970, por meio do Decreto n° 52.460 oficializou-se a extin~ao dos cursos ginasios 

vocacionais que passaram a integrar a rede comum de ensino ( os alunos ja matriculados 

poderiam concluir o curso em regime didatico especial)" (Tamberlini, 2001: 149). A partir 

desse Decreto OS GEVs foram subordinados a dois departamentos: pedagogicamente a 

Divisao de Estudos Pedag6gicos sob a dire~ao da interventora Terezinba Fran e 

administrativamente ao Departamento Regional de Educa~ao da Grande Sao Paulo. Dessa 

forma a experiencia estava extinta. 

59 



3.2 Fundamentos filosoficos e pedagogicos dos ginasios estaduais vocacionais 

Os fundamentos pedag6gicos e filos6ficos dos GEV s geram duvidas e controversias 

que podem ser compreendidas quando consideramos certos pensadores influentes da epoca. 

Assinalamos, ainda, a dificuldade de levantar fontes documentais devido ao 

desmantelamento dessas escolas pela ditadura. 

Nos Planas Pedag6gicos e Administrativos dos Ginasios Estaduais Vocacionais 

(1968), Paulo Freire e citado para indicar a necessidade de uma pedagogia voltada a 

realidade do homem brasileiro, e as dificuldades cotidianas por que passa esse homem. Por 

outro !ado, professores diretamente consultados afirmam que Paulo Freire nao fez parte da 

literatura inicial do projeto de ensino dos GEV s. 

0 ensino vocacional para Oliveira (1986:74) "incorporou outras posturas, entre as 

quais algumas de Paulo Freire". 0 objetivo do ensino vocacional seria levar o aluno a 

conscientizayao de si mesmo e da realidade circundante ao permitir o florescimento das 

potencialidades individuais de cada urn. A escola era vista como uma das institui9iles 

responsaveis pela educayao, situada na sociedade e com a qual deveria se relacionar. 0 

processo educacional dentro da escola deveria ser planejado, estar afinado com o objetivo 

maior, e os educadores deveriam ter oportunidade de se compreender como criadores de 

cultura por meio da pratica educativa. 

Para Mascellani (1999) rotular os GEV s como escolanovistas (de influencia 

predominantemente de John Dewey) revela desconhecimento empirico da diversidade 

daquela epoca. Porem Autores, tais como Pontuschka (1994 ), situam os ginasios estaduais 

vocacwna.Js, ao !ado de outras experiencias inovadoras, dentro da influencia da Escola 

Nova. 

Segundo Mascellani (1999), os GEV s nao pod em ser caracterizados como uma 

experiencia inspirada totalmente na Escola Nova porque ultrapassa a no9ao de que o 

educando e o agente de sua propria educa9ao e a de que o professor assume a fun9ao de 

estimulador e orientador. 
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Cupertino (1990) analisa o GEVOA e o Colegio de Aplicas;ao da USP: "Os 

educadores do G.V. e do C.A., formados em sua grande maioria pela USP foram 

diretamente influenciados pelo movimento escolanovista e pela ']uta em defesa da escola 

publica' - da qual muitos participaram ainda enquanto estudantes." (Cupertino, 1990: 17). 

Azanha (1987) insere os vocacionais como uma pratica democratizadora do ensino 

paulista e acentua a falta de pesquisas sobre os procedimentos pedag6gicos vivenciados 

nessas escolas. Porem, no decorrer de seu escrito, critica severamente a filosofia 

educacional que norteava esses ginasios, chamando-os de "Escolas Libert arias". Defende 

que a pedagogia implementada e ligada a Escola Novae a influencia de Dewey. Para ele hoi 

urn jogo que movimenta a vida politica que e irreproduzivel no ambiente escolar. 0 que 

pode unir ou desunir as crians;as na escola nao e a mesma coisa que associa ou separa os 

homens na arena politica. Ao se querer democratizar intemamente, a escola degrada-se. A 

situas:ao suposta de autogovemo e pedagogicamente estimulada como se constituisse a 

natureza do procedimento democratico com esquecimento de que o surgimento do 

fascismo, neste seculo, quase sempre contou com o entusiasmo fanatico de multidoes 

esmagadoras. Trata-se de urn faz-de-conta pedag6gico. 

De toda a bibliografia levantada, Azanha ( 1987) e referencia nitidamente contraria 

aos pressupostos e funcionamento dos GEV s. A discordancia parece apoiada na conceps:ao 

pedag6gica. Apesar de a visao de Mascellani procurar afastar a influencia de Dewey das 

pniticas dos ginasios vocacionais e embora essas praticas sugiram fortemente a nos;ao de 

que a escola faz parte da vida, simultaneamente o ensino dos ginasios vocacionais rejeita a 

ideia de que o nucleo escolar e meramente preparas;ao para a vida. Esta ultima conceps;ao 

pedag6gica alinha-se com maior facilidade ao ensino tradicional enquanto a primeira, por 

defender o engajamento de pais e estudantes na vida democratica, 1embra fortemente as 

preocupas;oes de Dewey. Por outro !ado, Azanha (1987) parece se alinhar com a pedagogia 

tradicional e, a partir dai, critica o ensino do vocacional. 

Faria, 1973, Mascellani, 1999, Tamberlini, 2001, assinalam que as classes 

experimentais de Socorro deram origem ao grupo fundador dos GEVs. Foi tambem, o 

local de treinamento das primeiras turmas de professores. Revelam a herans;a escolanovista 

na elaboras:ao dos Pianos Pedag6gicos e Administrativos dos Ginasios Vocacionais. 
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Porem, as influencias das classes experimentais e da Ecole de Sevres foram mais fortes e 

nortearam os principios te6ricos e metodol6gicos do ensino vocacional. Isso nao impediu 

modificat;:5es e adaptat;:5es ao processo hist6rico-social: "Os educadores do ensino 

vocacional estavam preocupados em realizar uma experiencia brasileira de educas:ao do 

homem brasileiro e identificavam como sendo urn trabalho deste tipo, por exemplo, aquele 

realizado por Paulo Freire" (Tamberlini,2001:31). A Autora considera ainda que o projeto 

pedag6gico do vocacional e intrinsecamente ligado ao processo hist6rico e sua dinfunica. 

No decorrer da experiencia observou influencias de Marx, Teilhard de Chardin, Enunanuel 

Mounier, Gabriel Marcel, Pierre Furter, Jaspers e Dewey. 0 projeto era todo planejado em 

funt;:ao de uma base filos6fica que se traduzia numa metodologia que estava voltada para 

uma pn!ttica social, privilegiava os processos de aprendizagem, que estimulavam a pesquisa, 

a iniciativa e o desenvolvimento da personalidade como urn todo. A proposta educacional 

achava-se vinculada a Jean Piaget. 

Segundo Tamberlini (200 1) o ensino vocacional foi desenvolvido sob a egide de 

discuss5es politicas e culturais que abarcavam urn amplo leque de opinioes que variavam 

desde o humanismo ao marxismo. 

"Cabe acrescentar que, com o recrudescirnento da ditadura, os Pianos Pedag6gicos e 

Administrativos e uma serie de documentos, periodicamente enviados aos 6rgaos oficiais do Estado , 

passaram a ser maquiados por medida de seguran<_;:a para salvaguardar o projeto educacional e os 

educadores que nele trabalhavam, conforme nos relatou a professora Maria Nilde Mascellani." 

(Tamberlini, 2001 :96) 

Nos escritos dos Pianos Pedag6gicos e Administrativos dos Ginasios Estaduais 

Vocacionais de 1968, foi possivel observar a concept;:ao de homem, natureza e a finalidade 

da educas:ao para o ensino vocacional: 

"0 homem de hoje caracteriza-se por uma atitude de busca de uma verdade, de uma forma 

de ser nesse acelerado processo hist6rico, ( ... ) o homem se faz presente pela consciencia que e a 

atividade pela qual ele confere il natureza urn mundo de significa,oes ( ... ) Afirmamos, entao que o 

homern toma consciencia de si a medida que toma consciencia de alguma coisa que nao e ele 

mesmo. :E, pais, o homem que, pela consciencia, da sentido a natureza, confere a ela estrutura e 

forma de urn mundo humano, campo em que se situam os homens, objetos e suas relay5es. Surge o 

homem como sujeito e agente de transforma~ao da Natureza que nao e algo acabado, mas uma 

dimensao que se renova. Nesta dirnensao o homem ultrapassa o dado ser naturale se situa como ser 
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cultural. ( ... ) Na sua vivencia no mundo ele encontra outros homens com os quais se relaciona e 

juntos transformam a Natureza. ( ... ) 0 processo de domina,ao e transforma,ao da Natureza pelos 

homens e continua. As geray5es subseqoentes vao partindo do que ja esta feito, numa linha de 

rescrial'ilO [sic] e desenvolvimento ininterrupto. ( ... ) 0 conteudo material da Hist6ria e a 

transformayao da natureza- o trabalho, que situa o Hom em, ( ... ) 0 Homem e livre em cada uma das 

suas opy5es, para superar os determinismos da Natureza e cria novas formas existenciais. Ele e capaz 

e deve encontrar sua forma original de ser e fazer e, em jazendo, ele se faz.( ... ) 0 A to humano de 

transformayao da Natureza e o trabalho, que torna o Homem pessoa a medida que cria novas 

realidades, situando-o no momento hist6rico. Vimos entao progressivamente afirmando a 

necessidade fundamental de uma Educa,ao que parta do homem concreto situado num contexto 

social. Essa Educac;ao tern como conteiido a realidade social, como metoda a dialetica sobre os 

dados da realidade atraves do dialogo e da critica, e como objetivo primordial a participa<;ao do 

Homem no processo de transforma,ao da natureza." (Pianos Pedag6gicos e Administrativos dos 

Gimisios Estaduais Vocacionais, 1968:7 a 9) 

0 trecho acima citado sugere que para o ensino vocacional a educa.;:iio e elemento 

modificador da realidade do homem brasileiro, caracterizando-o como urn ser atuante, 

consciente, transformador da natureza, organizador do mundo, atribuindo-lhe estrutura e 

forma. 

Em mar<;o de 1968, mesmo ano que foram enviados os Pianos Pedag6gicos e 

Administrativos dos Ginasios Vocacionais para os 6rgiios oficiais de Estado, segundo 

Tamberlini (2001), junto ao Gimisio Estadual Vocacional "Oswaldo Aranha" no Brooklim, 

foram implementados o periodo noturno e o segundo ciclo, que atualmente e nomeado de 

Ensino Medio, seguindo orienta<;:iio fi1os6fica e proposta metodol6gica que apontavam 

fortes influencias marxistas e do existencialismo sartriano. Aceitava-se uma etica voltada 

para o mundo do trabalho e para as transforma.;:5es sociais mais profundas. A dimensiio 

politica da proposta de ensino vocacional no ciclo secundario era explicita, forte e central, a 

inser.;:iio social era muito mais profunda, o compromisso social, o "engajamento", a a.;:iio 

transformadora e a atua<;iio em pro] da popula<;:iio de baixa renda sao apontados como 

objetivos do projeto. 

0 homem para o ensino vocacional esta em conformidade com a concep.;:iio de 

Vieira Pinto (1979:326) o qual compreende o homem sendo ao mesmo tempo, sujeito e 

agente da transforma.;:iio continua da natureza, e numa a.;:iio dialetica ultrapassa a condi.;:ao 
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de ser natural para situar-se como ser cultural libertando-se e superando as determina9oes 

da natureza. A a9ao transformadora se expressa principalmente pelo trabalho que, na 

medida em que o homem inova realidades, exercita conscientemente suas escolhas e 

reafirma sua liberdade criando formas de supera9ao da natureza. 

3.3 Aspectos do funcionamento do ensino dos gimisios vocacionais 

Os ginasios estaduais vocacionais, como observamos no item anterior, tinham uma 

fundamenta9ao educacional e pedag6gica centrada na realidade e no conjunto de reflexoes 

que a vivencia em comunidade poderia oferecer para a construyao emocional e cognitiva do 

aluno. Segundo relatos de professores, o curriculo estava de acordo com a pesquisa de 

comunidade feita nos locais em que a escola foi instalada. 

0 Regimento !nterno dos Ginasios Estaduais Vocacionais (1966) era composto por 

190 Artigos, dezessete Titulos divididos em Capitulos. 0 Titulo 13°; Capitulo Unico, 

composto por 46 Artigos, versa sobre o planejamento do curriculo, seus objetivos, 

conteudo, divisoes por areas de conhecimentos (forma9ao de atitudes) e areas de 

conhecimento (inicia9ao tecnica) e avaliayoes tanto da experiencia educacional dos GEV s 

como a avalia9ao de conhecimento e atitude dos alunos. 

Sobre a concep((ao de curriculo, o Regimento !nterno dos Ginasios Vocacionais 

(1966) dispoe dos Artigos 99° e 100°, esses artigos tratam do conteudo e do conjunto de 

toda a a((ao educativa dos ginasios vocacionais, mostram a utiliza((ao de urn tema central 

denominado core curriculum, que visava atender a compreensao de problemas universais. 

0 conteudo curricular era trabalhado de forma integrada pelas areas de conhecimento. As 

areas de conhecimento do curriculo abrangiam a forma9ao de atitudes, o processo de 

lideran9a educativa, o conjunto especifico de aquisi9ao de conhecimentos e o processo de 

integra9ao da escola e a comunidade. 

A principal caracteristica do curriculo dos ginasios vocacwna1s era a sua 

flexibilidade e a rela((ao estreita com os aspectos da comunidade, para isso eram realizadas 

pesquisas que propiciavam: " ... o conhecimento das condi((5es s6cio-culturais da clientela 
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em potencial e das condi<;iies s6cio-econ6micas da comunidade." (Regimento Intemo dos 

Gimisios Vocacionais, 1966. Art.l03°: 41) 

Segundo o Artigo II 0°, o numero de areas do curricula variava de acordo com os 

objetivos definidos para cada ginasio estadual vocacional. 

As areas de conhecimento dos ginasios vocacionais (Artigos 111°, 112°, 113° e 114° 

do Regimen to Interno dos Ginasios Vocacionais, 1966) desdobravam-se nas disciplinas: 

Portugues, Matematica, Ciencias, Estudos Sociais, Lingua Estrangeira, Artes Industriais, 

Artes Plasticas, Praticas Comerciais, Praticas Agricolas, Educa<;ii.o Domestica, Educa<;ii.o 

Musical, Educa<;ii.o Fisica. 

Os Planas Pedag6gicos e Administrativos dos Ginasios Vocacionais (1968) expiiem 

como as diretrizes do planejamento do curricula foram elaboradas filosoficamente com 

concep<;ii.o propria de homem, e apoiados no levantamento de dados s6cio-culturais e s6cio

econ6rnicos das familias de cada local onde seria implantada urna unidade escolar. A 

experiencia pretendia ser comunitaria. Assim, justificam-se algumas diferen<;as curriculares 

entre as unidades escolares espalhadas pelo Estado de Sao Paulo e a semelhans:a entre todos 

os GEV s no que concerne it fundamenta<;ii.o filos6fica do ensino. 

Segundo Rovai (1996) e Tamberlini (2001) o curriculo era integrado e entendido 

como urn trabalho da equipe de educadores, urna vez que a aprendizagem era vista como 

processo global, portanto os aspectos de urna mesma realidade eram interdependentes entre 

si. Dessa forma, o economico, o social, o politico, o artistico e o religiose seriam 

apreendidos de forma integrada 

Em Oliveira (1986:75), o curriculo conectado ao projeto filos6fico e pedag6gico 

"funcionava como urn todo organico, com urn conteudo cultural que exigia urn tratamento 

dinamico e conceitualmente universalizado, eliminando as linhas divis6rias dos campos de 

especifica<;iies hurnanas", os educadores prestigiavam os objetivos de conhecimento tecnico 

e tambem os objetivos comportamentais com o intuito de proporcionar urna formas:ao 

integral aos seus alunos com saberes de uma cultura hurnanistica e tecnica. 0 curricula 

continha a filosofia do projeto e nii.o urn rol de materias, os educadores chegaram a 
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elaborar urn conceito que vivificasse e oferecesse unidade a sequencia de problemas 

abordados chamado de core curriculum; diferente da pedagogia tecnicista americana que 

entendia como curricula o planejamento de uma sequencia de experiencias didaticas. 

Nos Pianos Pedag6gicos e Administrativos dos Ginasios Vocacionais encontramos: 

"A ideia de 'core curriculum' se prende ao prOprio conceito de curriculum. Este se define, 

atualmente, como todo con junto de experi€ncias de vida proposto pela escola, visando o atendimento 

dos objetivos propostos e incluindo os meios de sua avalia,ao. E, portanto, a dire,ao racional da 

ayao educativa buscando a concretizayao de objetivos." (Pianos Pedag6gicos e Adrninistrativos dos 

Gim\sios Vocacionais do Estado de Sao Paulo, 1968:77). 

A principal diferens:a segundo Cupertino (1990), era que na proposta americana o 

nucleo curricular deveria ser de interesse comum-pessoal e social a todos os alunos: ja para 

o ensino vocacional a organizas:ao do curricula primava o vinculo da realidade proxima ao 

aluno com implicas:oes universais. 

"0 pressuposto desse criteria de escolha e politico: significa que para eles o principal objetivo da 

educayao era preparar o jovem para a intervenyao social. Alias, o core curriculum do gimisio foi definido 

como a inserr;iio do individuo no social como agente modificador." (Cupertino, 1 990:38) 

A ideia basica do core curriculum era desdobrada em unidades pedag6gicas que 

conforme Cupertino (1990), variavam de bimestre a bimestre, de ano para ano e de escola 

para escola. 

Na estrutura curricular, o espas:o dos alunos encontra-se presente, essa era uma das 

caracteristicas do metodo de ensino: baseava-se no principia de permitir ao aluno a escolha 

(parcial) de objetos de estudo. 

"No G.V. a sele10ilo de conteudo pelos alunos nilo ficava restrita a momentos excepcionais, 

pois as pr6prias unidades pedag6gicas eram com eles definidas. Mesmo que se possa questionar se 

esse procedimento conseguia de fato incorporar a vontade dos alunos ou simplesmente os induzia a 

escolher temas previamente pensados, pelo menos em principia o aluno e participe da definil'ii.O de 

todo contetldo por ele trabalhado." (Cupertino, 1 990:64) 

Conforme Rovai (1996), havia o momento da plataforma, essa aula era uma aula 

diferenciada era urna reuniao de professores, alunos, orientadores, professores especialista 
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em Recursos Audiovisuais e direc;ao, reuniam-se para decidir o tema gerador e a pauta de 

trabalho desde os objetivos ate a avaliac;ao. 

Sobre a noc;ao de integrac;ao e possivel compreender que no curriculo do ensino 

vocacional existia urna concepc;ao globalizada de aquisic;ao do conhecimento, no qual a 

teoria e a pnitica nao eram tratadas de maneira fragmentada. 

" ... a 'apreensao do contelldo era feita de uma forma naturaL E clara que por tnls dessa 

'naturalidade', toda uma elaborada proposta pedag6gica sustentava esta estrategia de integrayao ( ... ) 

Assim, embora esta integrayao entre o conhecimento te6rico e pnitico possibilitasse urn 

autoconhecimento em termos de aptidOes e interesses quanta as profiss5es, suas conseqtiSncias mais 

evidentes se refletiam sobretudo no trabalho pedag6gico cotidiano da escola, como forma alternativa 

de compreensao de conceitos mais abstratos, pela aplicabilidade imediata daquilo que era aprendido 

no plano te6rico, e ate como forma de motiva9ao." (Rovai, I 996:143) 

0 processo de ensinar e aprender nos GEV s, segundo Rovai (1996), era entendido 

como urn ato intimamente relacionado a ideia de estudar urn problema, e estudar urn 

problema significava investiga-lo, pesquisa-lo em grupo, a vivencia com a ideia de todos 

era parte da construc;ao do saber. Dessa forma, urn outro pilar da proposta pedag6gica dos 

vocacionais era o trabalho em grupo ou o estudo em grupo. 

Junto a essas estrategias havia uma sistematizac;ao de estudo, graduada em fases: 

a) Estudo Dirigido: Urn processo individual que geralmente partia de urn texto, ou 

questionario, nesse momento cada aluno contribuia com uma pesquisa individuaL Urn 

processo coletivo de discussao (inicio do trabalho em grupo ), por fim urna sintese geral 

sobre o tema; b) Estudo Supervisionado: No qual o professor era mediador, resgatando 

falhas de cada aluno; c) Estudo Livre: 0 aluno propunha e trabalhava livremente e a 

orientac;ao do professor se dava na elaborac;ao de urn projeto e na avaliac;ao. 

Alem da sistematizac;ao do estudo havia o trabalho em grupo que partia do eu 

individual para o eu em grupo. Segundo Oliveira (1986), a aprendizagem se processava 

mais facilmente em grupo, envolvendo cooperac;ao, capacidade de falar e ouvir de forma 

organizada e democratica. 0 grupo ampliava a sistematizac;ao do pensamento, uma vez que 

o debate exige coerencia e 16gica. 
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0 trabalho em grupo era muito utilizado tanto pelos professores nos planejamentos 

e avalias:oes, como pelos alunos em todas as areas do curriculo e para o desenvolvimento 

das unidades pedag6gicas; conforrne Oliveira (1986), o trabalho em grupo tinha o intuito de 

favorecer o desenvolvimento do pensamento operat6rio, para a forrnas:ao de atitudes de 

cooperas:ao, auto afirrnas:ao, independencia, responsabilidade e iniciativa. Tanto o trabalho 

em grupo como os estudos dirigidos eram tecnicas que exigiam uma organiza91io de espas:o 

especifica, trazendo assim, com o tempo, uma nova conceps:ao arquitet6nica de escola. 

Como ja mencionamos, o livro didatico nao era utilizado nos vocacionais, recorria

se a livros de consultas e segundo Tamberlini (200 1 ), a fontes orais, com o objetivo de 

ensinar a! uno a pesquisar e construir o seu proprio conhecimento. 

Outra tecnica pedag6gica utilizada era chamada de institui96es didatico

pedag6gicas que, "visavam possibilitar a vivencia de conceitos de varias areas e propunham 

uma forma de socializar o conhecimento pela pratica da a9ao grupal..." (Pianos 

Pedag6gicos e Administrativos dos Ginasios Estaduais Vocacionais, 1968: 150). Analisando 

esse item do documento foi possivel perceber que as institui96es pedag6gicas propiciavam 

a forrnas:ao de atitudes que envolviam organizas:ao, divisao e racionalizas:ao do trabalho. 

Rovai (1996) exp1ica que aos sabados desenvolvia-se com os alunos, projetos que 

tinham urn carater mais livre e espontilneo como os trabalhos das areas tecnicas, esses 

projetos tinham como objetivo o aperfeis:oamento de aptidoes. 

Porem havia outros projetos que estavam ligados a proposta pedag6gica dos 

gimisios vocacionais, descritos nos Planas Pedag6gicos e Administrativos dos GEV s. Eram 

feitos junto a comunidade, esses tinham a finalidade de inserir o aluno em seu meio, 

forrnando cidadaos conscientes e capazes de nao s6 conhece-lo, mas aprender a buscar 

solus:oes para os problemas de sua comunidade. Esse projeto, segundo Rovai (1996: 169), 

chamava-se "As:ao Comunitaria". 

3.4 A area de Estudos Sociais dos ginasios estaduais vocacionais 

0 funcionamento do ensino dos gimisios vocacionais se dava por praticas 

pedag6gicas que auxiliavam o aluno a construir seu conhecimento, baseado nas reflexoes 
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de situa((5es problemas geradas nas unidades pedag6gicas, unificadas pela ideia do "core 

curriculum". A area de Estudos Sociais tinba importante papel nessa dinfunica. 

"Estudos Sociais e a area que, englobando as vcirias disciplinas sociais, integradas em torno 

de problemas da realidade s6cio-econ6mica e cultural, estimula e sintetiza os conceitos explorados 

nas outras areas, atraves de urn processo de investigayao, onde o conteUdo tern importfulcia na 

medida em que serve de instrumento para a reflexao. E uma area que, tendo como objetivo principal 

despertar a consciencia do homem como agente modificador do espayo em que vive, da enfase ao 

estudo da prOpria comunidade em que a escola se situa. Utiliza tecnicas de estudos dirigidos, sess5es 

de atualidades, trabalhos de grupo, estudos do meio, seminaries e projetos, avaliando os alunos 

atraves de seu desempenho global." (Balzan, 1973. Vol.2, p.fi) 

Segundo Balzan (1973), para a elabora9iio dos objetivos da area de Estudos Sociais 

os GEV s contavam com varios professores de Hist6ria e Geografia, profissionais de 

Ciencias Sociais, visando coerencia com a proposta do ensino dessas escolas. Os objetivos 

da area de Estudos Sociais visavam: 

"I. P6r o adolescente ern contato como mundo que o cerca; 2. Contribuir para integrar o 

individuo na sociedade em que vive ( desde a comunidade em que vive, ate o pais e o mundo dos 

quais participa como cidadao): ( ... ) 3. Desenvo!ver a consciencia da necessidade de estabelecer 

contactos com os diferentes meios de comunicayao; 4. Desenvolver a capacidade para a discussfto e 

elaborayao do trabalho em equipe; 5. Formar o sentimento de nacionalidade; 6. Promover a 

valorizayao do e!emento humano, desenvolvendo atitude de aceitayao para com as diferentes ra1=as, 

crenyas e nacionalidades; 7. Valorizar a cultura e conseqUentemente a hierarquia de valores; 8. 

Acentuar e elevar na formayao espiritual dos adolescentes, a consciencia humanistica. 9. 

Desenvolver o raciocfnio do educando: a) !evando-o a observa1=ao; b) familiarizando-o com os 

processos de analise, compara,ao e sfntese dos fenomenos estudados, !evando-o a forma,ao de 

conceitos; c) desenvo!vendo sua capacidade de compreensao das diferentes organiza9iies culturais 

em relayao aos diferentes meios ffsicos. 10. Desenvolver atitudes cientificas, proporcionando 

situa9oes que tornem possfvel o desenvolvimento do gosto pela pesquisa, tanto no que se refere ao 

meio fisico, como aos agrupamentos humanos. 11. Desenvo!ver a capacidade para o pensamento 

simb6lico, conforme seja ele representado nas suas conveny5es ou termos tecnicos. 12. Desenvolver 

no educando a capacidade de estudar, interpretando com senso critico o que viu, leu e ouviu. 13. Dar 

conhecimentos essenciais sobre os varios campos da Geografia Fisica e Humana e dos 

relacionamentos entre o homem eo meio. 14. Localizar no espa9o os fatos estudados nas demais 

areas, dando sentido de integravao a esses fatos. 15. Desenvolver no educando a consciencia 

69 



hist6rica (consciencia da uniao como passado numa continuidade que prende e ilumina o futuro) ... " 

(Balzan, 1973: 22,23) 

Segundo o mesmo Autor, contudo os professores nao dispunham de uma sistematica 

para operacionalizar os objetivos propostos, nao eram especialistas em Estudos Sociais, 

mas parecia haver uma consciencia sobre a importfmcia do trabalho a ser realizado. As 

reunioes eram freqiientes junto aos orientadores pedag6gicos e principalmente com a 

coordenas:ao, os quais deveriam contribuir para urn trabalho satisfat6rio frente ao papel 

atribuido a area de Estudos Sociais nos ginasios vocacionais. 

Os objetivos gerais dos GEV s e os objetivos da area de Estudos Socials, segundo 

Balzan (1973), indicam urn processo de pesquisa permanente para garantir a coerencia 

entre o saber escolar e a realidade do dia-a-dia. Com essa funs:ao os estudos do meio eram 

muito praticados por essa area de conhecimento. Na area de Estudos Socials havia uma 

metodologia propria que se caracterizava pelo estudo sob suas mais diversas formas. A 

aprendizagem passava pela participa<;ao de professores e alunos na solus;ao de problemas, 

valorizando o aluno como investigador, fato esse que impedia a dicotomia aula-estudo. As 

atividades propostas eram voltadas para "aprender a aprender" (p.44). Entre essas 

atividades havia o estudo dirigido, estudo supervisionado e o estudo livre, que eram 

desenvolvidos de I • a 4• series: por meio de uma linha evolutiva os alunos eram expostos a 

situas;oes de complexidade crescente. 

No que se refere its atividades desenvolvidas na area de Estudos Sociais do Ginasio 

Estadual Vocacional "Joao XIII" de Americana entre 1961 a 1966, Balzan (1973) relata que 

os professores formados em Hist6ria e Geografia provenientes de experiencias no ensino 

tradicional nao sabiam planejar conteudos de primeira serie baseados no estudo de 

comunidades, essa realidade tambem ocorria nas demais areas o que tornava inevitavel uma 

fuga do modelo pre-estabelecido. 

A area de Estudos Socials, como pudemos perceber, tinha papel essencial na 

estrutura<;ao pedag6gica do ensino nos GEV s, conduzia, sintetizava e dinamizava o core 

currfculo nas unidades pedag6gicas, desenvolvia os estudos do meio, nos quais propiciava 
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a reflexao e a conscientizaqao do aluno sobre a realidade. Esses atributos revelam a 

importancia da area de Estudos Sociais para o ensino dos giml.sios vocacionais. 

V eremos a seguir a concepqao de estudo do meio e como essa pratica de ensino 

expressava o ideario dos ginasios vocacionais. 

3.5 0 significado dos estudos do meio para o ensino dos ginasios vocacionais 

Neste item serao identificados e descritos os estudos do meio realizados nos 

ginasios estaduais vocacionais. Pretendemos analisar seu papel educacional mediante as 

categorias adotadas. 

Refletindo sobre sua experiencia com estudos do mew nos gimisios estaduais 

vocacionais, Balzan et al. (1969) comentam que: 

"E uma tecnica de grande importancia. pais, e atraves deJa que se leva o aluno a tomar 

contacto como complexo vivo, com urn conjunto significative que eo prOprio meio, onde natureza e 

cultura se interpenetram. 0 aluno sintetiza, observa, descobre. Mas o Estudo do Meio, portanto, nilo 

significa contemplar a realidade. Significa, isto sim, trazer a realidade para dentro de si- assumi-la." 

(Balzan et al.1969: 1 06) 

A escolha dessa maneira de apresentar os saberes refuta a compartimentaliza<;ao 

dos conhecimentos. Balzan et a!. (1969) explicam que a propria sequencia do estudo do 

meio desde o seu planejamento inicial, a execuqao, a exploraqao de seus resultados, e sua 

avaliaqao constitui urna proposta cientifica de trabalho, ou melhor, urn metodo de trabalho 

e defendem a clareza dos objetivos de cada area junto aos educandos, o comprometimento 

dos professores com os objetivos a serem atingidos com o estudo do meio. 

Segundo Faria (1973), o estudo do meio aplicado na escola, 

"deveria enfatizar o aspecto metodol6gico, isto e, instrumentalizar o aprendiz com uma 

postura, com certas habilidades e atitudes para fazer frente aos varios meios em que estara imerso, 

em situa1=oes sobre as quais a escola nilo tern controle ( ... )a capacidade de observar inteligentemente, 

classificar, julgar, enfim de desenvolver o discemimento do que e mais significative para uma 

determinada cultura em uma certa etapa da vida( ... ) Nilo se trata apenas de assimilar o meio, mas de 

desenvolver atraves de seu contelldo urn metoda que inclui instrumentos conceituais e, sobretudo, 

uma 6tica adequada para uma apreensilo significativa ( ... ) Desse fato deve decorrer uma atitude 
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relativista em face as coisas do mundo que a educa9ao deve assimilar ( ... ) Considerar-se-a seu 

estagio de desenvolvimento e a sua individualizayao, ou seja a pesquisa de caniter pessoal que cada 

encontro corn urn novo meio suscita, a qual transcende a expectativa de quaisquer disciplinas ou 

professores." (Faria, 1973: 174,5). 

Os estudos do meio eram urn dos pnnctpms pilares do projeto de ensmo dos 

vocacionais nos quais elaborava-se o conhecimento a partir do contato com a realidade. 

"Envolvia visitas a locais de trabalho, escola, indUstria, comercio, institui96es de saUde, etc. 

Os estudos do meio eram arnpliados em seus objetivos e organiza9ao a partir da integra9fto na 

realidade mais simples. Paulatinamente iam abarcando realidades mais complexas envoivendo a 

zona industrial, comercial e agricola. Eram realizados treinos de alguns trabalhos (ocupayao ou 

profissao) pelo periodo de uma semana, visando, alem da integra9ao das disciplinas teoricas e 

praticas, sobretudo, que o educando paulatinamente fosse compreendendo a complexidade das 

rela96es sociais, de trabalho, e assim por diante. A vivencia fora da escola, em contato com a 

realidade social mais ampla, recebia aten9iio especial. Os problemas observados nos estudos do meio 

eram estudados e discutidos na escola e acabavam por desencadear outras Unidades Pedag6gicas." 

(Tamberlini, 2001 :76) 

Conforme Cupertino (1990:31) alguns professores no inicio da experiencia do 

Ginasio Estadual Vocacional Oswaldo Aranha valorizavam ao extremo as atividades 

experimentais como forma de conhecimento, utilizando largamente os estudos do meio e 

chegando praticamente a "didatica da redescoberta de tudo". Por outro !ado, a escola 

orientava os docentes para a modera<;ao do uso de observa<;oes diretas. 

Com a realizas:ao dos estudos do meio, segundo Tamberlini (2001), o aluno 

elaborava conhecimentos sobre a comunidade e prestava servi<;os a mesma, dessa forma era 

efetivada a proposta pedag6gica do ensmo vocacional, que tinha como meta o 

"engajamento" e a formas:ao de uma pessoa comprometida com a hist6ria e com a 

transformas:ao da sociedade e do mundo. 

Segundo Faria (1973), o conjunto de fatores que possibilitou a aplicabilidade 

sistematica dos estudos do meio nos vocacionais foram: a compreensao da importancia 

desse procedimento pedag6gico pelas pessoas envolvidas no sistema de ensino dessas 

escolas (coordenadores, supervisores de areas, diretores, professores, pais e alunos); o 

regime de trabalho em tempo integral dos professores e a organizas:ao de horarios nas 
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escolas prevendo o processo de elabora<;ao do estudo do meio (planejamento, execus:ao, 

retomada e avalias:ao ); o numero relativamente pequeno de alunos por serie (2 a 3 classes 

contendo 25 a 30 alunos em media); a cobertura financeira efetuada pelas Associa<;:5es de 

pais, mestres e amigos dos ginasios vocacionais, influiram decisivamente na concretiza<;ao 

em particular dos grandes estudos do meio. 

E unanime entre os Autores considerar que os estudos do meio eram a alavanca 

para o conhecimento nos ginasios estaduais vocacionais. Faria (1973:205) assinala, 

"Quanto a organiza<;:ao geral dos Gimisios Vocacionais, esta foi amoldada as necessidades 

pedag6gicas da tecnica de estudos do meio, que foi estruturada em niveis crescentes de 

complexidade de Ia a 4a serie, constituindo urn sistema bern delineado e fundamentado." 

Sendo o objetivo de ensino dos vocacionais uma educa<;ao voltada para a 

realidade, os estudos do meio levavam o educando a compreender situas:oes problemas que 

estavam sendo levantadas a partir do conhecimento da comunidade, essa pratica pedag6gica 

era reconhecidamente tecnica que efetivava a essencia curricular dessas escolas. 

"Conhecer o homem e sua cultura comeya pelo estudo do meio em que vive. Isto era( ... ) o 

nucleo do curriculo dos Ginasios Vocacionais ( ... ) o estudo do homem no tempo e no espac;o, desde o 

mais prOximo ate o mais remota. E meio compreendido como Iugar onde se vive, incluindo em sua 

abrangencia ate o espal(o c6smico, mas compreendido tambem como o aqui e agora, resultado de urn 

processo hist6rico que se projeta para o futuro. Portanto, este meio e urn todo, urn Iugar no espayo e 

no tempo habitado pelo homem, geografica e historicamente integrado. Tudo nele acontece como em 

urn sistema interrelacionado e conseqiientemente, sua abordagem tern de ser integrada, globalizada: 

aqui esta urn dos pressupostos central, orientador da organizayao do curricula no Vocacional." 

(Rovai, 1996:202) 

Sendo parte integrante do processo de abordagem conceitual, os estudos do meio 

tinham a fun<;ao investigadora e propiciavam o exercicio da cidadania. Exercidos por todos 

os professores, os estudos do meio variavam conforrne a necessidade por estarem ligados a 

situa<;5es problema provindas de diferentes unidades pedag6gicas. 

0 desenvolvimento dos estudos do meio nos GEV s, para Rovai (1996), passava por 

tres etapas especificas: o seu planejamento, que incluia o roteiro elaborado pelos 

professores ate a participa<;:ao dos alunos; o estudo in loco, que compreendia a coleta de 
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dados e materiais; a sintese, que envoi via a organizayao sistematica do que foi coletado e a 

conscientizas;ao do conhecimento construido. A adequas:ao por series dos temas e lugares a 

serem visitados fazia parte das caracteristicas dessa pratica pedag6gica. 

Faria (1973) acrescenta que, alem do planejamento minucioso do estudo do meio, os 

professores acompanhavam os alunos em todos os momentos nos locais de estudo dando 

atens:ao individualizada a cada aluno, estimulando atividades; mediando conflitos; 

avaliando comportamento do aluno nas varias situayoes; orientando os momentos de 

recrea<;oes. Retomando, o professor retomava as informa<;oes obtidas no estudo do meio 

inserindo-o em urn contexto mais amplo. 

Mas, segundo Balzan (1973), para conquistar essas etapas com exito o professor 

oriundo de experiencias do ensino tradicional era submetido a urn treinamento anterior, 

para que essa pratica pedag6gica fosse compreendida e utilizada. 

Os estudos do meio eram dimensionados em: grandes estudos do meio quando a 

unidade pedag6gica s6 poderia ser respondida com estudo do meio mais Iongo envolvendo 

praticamente todas as areas; pequenos estudos do meio relacionados a urn problema 

imediato envolviam urna, ou poucas areas. Os pequenos estudos do meio, eram geralmente 

realizados com os alunos das primeiras series, aclaravam tanto os aspectos da comunidade 

quanto OS elementos necessarios para aperfeiyoar 0 metodo dialetico utilizado pelos 

vocacionais e integrar a escola com a comunidade. 

Balzan ( !973: 51) demonstra que os alunos na l • serie, ao estudarem a comunidade, 

realizavam maior nfunero de estudos do meio por estarem pr6ximos dos locais a serem 

investigados, deixando em parte, de existir problemas relacionados com a locomo<;iio. 

Na 2• serie segundo Balzan (!973:53), os alunos estudavam as Cidades e a 

quantidade de estudos do meio eram menores. 

Faria (1973: 195) aclara que na 2" serie como na 4" serie, tambem eram realizados 

os acampamentos nos quais, "Real<;avam-se, pois, a intensa 'vivencia' do quadro natural e 

observa<;oes do homem do campo localizado nas adjacencias dos acampamentos." tinham 

como metas: conhecer problemas enfrentados pelo homem em contato com a natureza; 
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veneer os obstaculos a partir da adaptayii.o ao meio natural; desenvolver a coopera91io e a 

solidariedade entre as pessoas; desenvolver a percep91io do que e essencial para sobreviver. 

Na 3a serie, eram realizados os chamados grandes estudos do meio. Segundo Balzan 

(1973) esses estudos do meio comportavam viagens mais longas, maior nfunero de dias e 

eram feitos em menor quantidade, abarcavam nao s6 a unidade pedag6gica em 

desenvolvimento, mas tam bern unidades ja estudadas. 

Segundo Balzan (1973) os professores visitavam previamente os locais para o 

planejamento do roteiro a ser seguido pelo aluno, e assim organizavam-se grupos de 

trabalho: professores, orientadores e alunos cada urn deles com urn tipo de responsabilidade 

diferente a executar. A participayii.o do aluno era intensamente estimulada pelo professor, 

por sua vez, o educando notava o desenvolvimento do proprio trabalho. 

Segundo Faria (1973), as 3' series, de varias unidades dos ginasios vocacwna1s 

realizavam estudos do meio fora do Estado de Sao Paulo, havia a necessidade de propiciar 

novas experiencias visando abranger a complexidade dos problemas brasileiros, e que por 

tanto, deveriam ser desenvolvidas em outras regioes do pais. Alguns estudos do meio foram 

realizados em Minas Gerais, Mato Grosso, Goias, Distrito Federal, Rio de Janeiro e 

Parana. 

Para o estudo do meio realizado em Minas Gerais segundo Faria (1973), os alunos 

estudaram no96es de geologia geral da regiao, analisaram alguns aspectos relacionados com 

as origens das cidades hist6ricas de Minas Gerais, e estudaram a importancia da regiao no 

contexto geral do pais. Com esse preparo, os alunos puderam ter elementos de apoio para 

compreenderem a complexidade da paisagem fisica e cultural que seriam expostos nas 

atividades de campo, que foram: 

"paisagem fisica: relevo, clima, vegeta~ao, geologia. sao elementos que foram estudados 

especialmente durante os percursos. Nos locais onde as cidades situavarn~se, analisaram~se os sitios 

urban as; cidades hist6ricas: chafarizes, pontes, igrejas (com especial enfase ), cemiterios, Casa de 

Fundi9ao, ladeiras, casario, obras do Aleijadinho e de Francisco de Ataide; Museus: o de Belo 

Horizonte, Ouro Preto e Sahara; institui96es de varias ordens, como: Mina da 'Casada Pedra', da 

Cia. Siderurgica Nacional, perto da cidade de Congonhas; ACAR - Associa9ao de Credito e 
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Assistencia Rural; Banco da Lavoura de Minas Gerais; Colf5gio Universit8.rio e Centro de Pesquisas 

Radioativas (Belo Horizonte), Escola Nacional de Minas e Metalurgia (Ouro Preto), Escola de 

Administra9ao Bancaria 'Clemente Faria' (Belo Horizonte), Escola de Artes Visuais." 

(Faria, 1973: 197,8) 

0 resultado desse estudo do meio, segundo Faria (1973 ), foi considerado satisfat6rio 

e o exito do estudo deveu-se ao comprometimento dos alunos. 

Outro exemplo de estudo do meio de grande porte foi realizado em Barretos no ano 

de 1968, segundo Faria (1973) os objetivos desse estudo do meio visavam predispor o 

aluno a uma ayao construtiva perante o processo de desenvolvimento e realidade social do 

pais, contou com a integrayao de Estudos Sociais, Linguas, Teatro, Artes Phisticas, 

Educayao Fisica, Praticas Comerciais, Praticas Agricolas, Artes Industriais, Economia 

Domestica, Ciencias e Matematica. 

"Os alunos foram organizados em quatro grupos de aproximadamente 12 a 15 pessoas. Na 

Capital se estudariam as instituiy5es de comunicayao de massa, ou seja, o teatro, a televisao, as 

grandes editoras de revistas e jomais, escolas de comunica9ao etc. Em Embu - pequena cidade 

prOxima a sao Paulo que se constitui em nUcleo de grupos de artistas plisticos - interessaria 

observar as formas de comunicayao artistica primitivistas e as manifesta90es folcl6ricas, como 

caracteristicas de uma comunidade que foi considerada semifechada a certos tra9os de cultura dos 

nUcleos urbanos industrials. Na terceira regifto- Norte do Parami-Curitiba- ver-se-iam as condi90es 

em que vivia o homern do meio rural, em sua faina cotidiana, e o rnesmo no setor industrial, o qual 

seria estudado por outro grupo de alunos. Ao final do trabalho haveria troca de ideias a respeito das 

observa96es individuais e grupais." (Faria, 1973: 198,9) 

Na 4a serie, as unidades pedag6gicas se referiam diretamente aos problemas 

mundiais, e os estudos do meio eram realizados na propria comunidade com objetivos e 

reflexoes voltadas a esses temas. 

"De acordo com o modelo proposto, seria a ocasiao de se voltar para a propria comunidade, 

para o estudo de problemas universais, uma vez que a aten9ao dada a comunidade, atraves de todo o 

curso, constitui uma de suas principais caracteristicas. ( ... ) Os Estudos do Meio, no entanto, ji se 

desenvolviam praticamente, sem orienta9ao direta do professor. Os professores partiam do 

pressuposto de que, treinados desde a I' serie em elaborar planejamentos, realizar entre vistas, 

observar fatos os mais diversos e organizar-se para a apresenta9ao e discussao dos resultados 

obtidos, os alunos ja estariam capacitados a empreender, praticamente sozinhos, todas essas etapas 
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realizando o prOprio estudo. Muitas vezes, tivemos a oportunidade de tamar conhecimento de 

atividades desse tipo empreendidas por iniciativa de grupos de alunos, tendo ern vista a necessidade 

de melhor se preparar para a realizaqao de urn semimirio." (Balzan, 1973:56) 

Faria (1973) aclara que o estudo do meio ligado a a9ao comunitaria, era identico 

aos ja mencionados em sua essencia, porem havia diferen9as quanto aos objetivos, 

decorrentes da a9ao comunit:iria ser urn grande projeto com suas peculiaridades e de 

significayao mais profunda. Os alunos utilizavam-se dos estudos do meio para constatar 

certas necessidades de ordem social na comunidade, que poderiam ser atenuadas por uma 

ac;ao construtiva. Os objetivos centrais desses estudos do meio eram fomecer substratos 

para urn planejamento de a<;:ao sobre o meio estudado e a formayao de uma atitude de 

responsabilidade social no educando, a partir da interayao com esse meio, 

"os estudos do meio, tendo como meta a ayao cornunitaria, adquiriarn urn significado rnuito especiaL 

0 aluno era rnovido por uma motivayao intensa, pais tinha objetivos bern nitidos em mente e sabia 

que seria a partir de urn born conhecimento do meio que poderia fonnular pianos eficientes para uma 

ayao proficua. A perspectiva dessa ayao animava sobremaneira o processo de assirnilayao do meio." 

(Faria, 1973:204) 

Percebemos aqui que o aluno retoma a comunidade com bagagem maior de 

conhecimentos e capaz de articular argumentos mais complexos em suas reflexoes. 

Acostumados a utiliza<;:ao dos estudos do meio como fonte de pesquisa e aprendizagem, os 

alunos de 4a serie dos GEVs apropnam-se livremente dos estudos do meio como 

procedimento de investiga<;:1io. 

Segundo Faria (1973), os estudos do mew tambem eram inseridos em projetos 

realizados em todas as series com objetivos diferenciados; a exemplo disso: 

"Alunos do Ginasio Vocacional, da Capital, sentindo as vantagens de terem urna 

biblioteca particular da area de Estudos Sociais, estruturaram urn projeto de organizaqao da 

rnesrna. Organizararn entao urn plano que envolveu uma visita e analise da biblioteca central do 

Serviqo de Ensino Vocacional, o que possibilitou que os objetivos tra9ados fossem atingidos. ( ... ) 

0 projeto 'Arnplia9iio dos serviqos do banco estudantil - secqao de descontos', de alunos de 

terceira serie do Ginasio Vocacional de Batatais, foi realizado graqas ao estudo do meio a urn dos 

bancos da cidade". (Faria, 1973: 202) 
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Com base nas considera<;:5es e descri<;5es dos estudos do mew nos ginasios 

vocacionais observados nas fontes secund:irias, seguimos para a obten9i'io de depoimentos 

de ex-professores, e funcion:irios que participaram ativamente das pr:iticas dos estudos do 

meio; para tanto, como ja mencionamos, concentramos esfor<;os em estudos de metodologia 

e adapta<;ao de procedimentos para esse fim. 0 proximo Capitulo sao depoimentos que 

aclaram aspectos essenciais dos estudos do meio nos ginasios estaduais vocacionais. 
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4 

0 ESTUDO DO MEIO NA VISAO DE QUEM 0 PRATICOU 

Neste capitulo vamos analisar os depoimentos de professores e orientadores 

educacionais que participaram da experiencia do ensino dos gim'tsios estaduais vocacionais. 

Perceptive! a importiincia da pnitica do estudo do meio nas falas dos depoentes, para o 

ensino-aprendizado e forma9ao dos alunos. 

Os depoimentos trazem a tona o contexto individual de cada depoente vivificado em 

situa9oes e emo9oes comuns a todos; o desejo de inovar e o esfor9o de rejei9iio aos 

metodos tradicionais desenvolvidos na epoca sao revelados nesses depoimentos. 

Optamos por selecionar trechos dos depoimentos que se acham vinculados com 

objeto de estudo mas, ao mesmo tempo, tentamos revelar a espontaneidade e entusiasmo do 

depoente. 

Iniciamos com o relato de urn professor de Portugues que come9ou sua carreira nas 

classes experimentais de Socorro em 1960 e trabalhou no GEV de Americana entre 1964 e 

1969. 0 relato indica que as classes experimentais de Socorro foram urn projeto 

revolucionario e inovador para epoca. 
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Foi uma revolw:;ao completa nos modos de ensino, isso como eu ja disse em 

1960 na escola tradicionalissima. Predominavam as classes ou masculinas ou 

femininas, ni5o havia nem classes mist as. Quando se falava em, por exemplo, em 

estudo em equipe ou estudo em grupo ou trabalho em equipe era uma coisa que 

causava estranheza porque nunca tinha sido feito isto. Ate a distribui<;i5o das 

carteiras, das cadeiras e das mesas nas sa/as de aula causava estranheza porque 

para se fazer um trabalho em grupo nao se podia imaginar que isso fosse feito com 

as cadeiras e com as mesas em filas, em colunas que era preciso descobrir uma 

outra forma, quer dizer um circu/o, um retangulo enfim uma sa/a onde os 

participantes pudessem se falar frente a frente, pelo menos isto. Mas todos esses 

detalhes, que parecem insignificantes, eram questionados e eram vistos de forma 

assim a causar estranheza e a/em disso, o sistema que jd come<;ou nessa ocasii5o 

nao totalmente do periodo integral manha e tarde, mas eles tinham duas jornadas, 

uma em sa/a de aula propriamente com o professor presente seguindo o hordrio e 

outra que se chamava estudo dirigido. Esse era feito duas ou tres vezes por semana 

e as equipes tinham um traba/ho pre-determinado pras diversas disciplinas. Entao, 

se reuniam para fazer as pesquisas, para fazer os relat6rios, para discutir, para 

preparar as apresenta<;i5es pra c/asse, do traba/ho. Do produto do trabalho enti'io, 

era uma outra sistematica de traba/ho que ia a/em da jornada normal. Os a/unos 

tinham que voltar para a escola e as vezes se reuniam nas pr6prias casas, na casa 

de um deles que ia sendo o responsavel pela equipe, o chefe da equipe. Enti'io, eles 

se reuniam pra desenvolver os trabalhos que eram propostos pelas diversas 

disciplinas. Enti5o, todas essas posturas diferentes, esses modos de fazer diferente 

causou muita estranheza. 

Os detalhes fornecidos pelo depoimento apontam a importiincia da experiencia 

inovadora promovida pela rede estadual de ensino, numa epoca em que as unidades 

escolares publicas mantinham caracteristicas tradicionais de ensmo. As classes 

experimentais alteram profundamente o curriculo e os costumes escolares. 

Frente a essas mudan9as nosso entrevistado nos revela que a comunidade de 

Socorro se manifestou de forma ambigua, havia resistencia de professores e pais 

acostumados aos metodos tradicionais, entretanto o novo tambem agradou, alguns pais 
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apostaram na nova proposta educacional e matricularam seus filhos nas classes 

experimentais. 

Niio foi nada pacfjico, nem tranquilo. Houve muita polemica. Houve muita 

resistencia. Muita crftica e rivalidade das escolas tradicionais e das classes 

experimentais. Agora, os pais dos alunos optavam por matricular os filhos nessas 

classes experimentais. Antes da efetivar;iio da matrfcula, foram informados do novo 

projeto pedag6gico que iria se instalar em Socorro e foram dadas as linhas gerais. 

Entiio, por opr;iio dos pais, uma opr;iio livre, eles optavam entiio, por matricular os 

jilhos naquilo que seria uma expertencia que por jim, deu bons resultados. Mas 

dentro da propria escola, os demais professores, que niio participavam, niio 

estavam ligados as classes experimentais tinham sempre a postura de "pe atras ", a 

postura da crftica, a postura de procurar descobrir uma falha, para denegrir, 

pichar o trabalho. Foi uma !uta e a cidade mesmo, a cidade criticava, mas as vezes 

sem conhecer e a questiio ja surgia na epoca a questiio da avaliac;iio. Entiio, tudo 

era questionado, como o aluno vai ser aprovado se a nota dele na prova foi x e 

como que ele pode ser aprovado se ele tirou x. Agora, os demais elementos que 

podem ser utilizados na avaliar;iio niio se dava valor. Entiio houve muita 

resistencia. 

Como podemos constatar do depoimento, os conflitos sobre a questao da avalia<;:ao 

se fizeram presentes. A ideia de urna avalia<;:ao que pudesse refletir urn processo qualitativo 

no aprendizado do aluno tomou-se palco de duvidas quanto a seriedade do projeto, dessa 

forma podemos perceber que os metodos avaliativos tradicionais, no que refere a medir 

quantitativamente o conhecimento de urn aluno, eram os mais aceitos. Admitir que outros 

elementos poderiam servir igualitariamente para urna avalia<;:ao global, na epoca causava 

estranheza e inseguran<;:a na comunidade de Socorro. Talvez isso nao tenha mudado 

significativamente ate hoje. Pelo fato de experiencias inovadoras terem sido interrompidas, 

pouco se avan<;:ou nas ideias de avalia<;:ao escolar, seja no ambiente da "sala dos 

professores", seja na mentalidade de pais ou de alunos. 

Prosseguindo, nosso entrevistado alia as praticas do estudo do meio aos projetos 

inovadores das classes experimentais de Socorro, nos revela que havia excursoes turisticas 
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nas escolas tradicionais, que partia do professor com ideias mais arrojadas a organizas:ao de 

uma viagem com objetivos educacionais, 

o estudo do meio foi uma das grandes novidades. Entao, e norma/mente, 

toda atividade escolar se resumia e se resolvia dentro do predio da escola. Era 

rarfssimo urn aluno ou uma classe sair do ambiente fisico da escola, do predio pra 

desenvolver uma atividade que fosse considerada uma atividade educativa, isso era 

novidade a nao ser as excursi5es, que tinham mais urn carater turistico, de passeio, 

do que de trabalho de educar;ao. Era comum as vezes, comum nao, ela ocorria as 

vezes numa determinada classe com urn determinado professor que tinha ja uma 

visao urn pouco avanr;ada. Organizar uma excursao dizendo que ia pro jornal o 

Estado de Sao Paulo, o jornal a Folha ou visitor alguma industria da regiao, isso 

acontecia, mas isso nao era absolutamente parte do curriculo, era uma coisa de 

iniciativa particular do professor. Fora is so, niio existia nada que fosse alem dos 

muros da escola. Entao, essa proposta de estudo do meio fazia parte do projeto das 

classes experimentais. 

0 relato revela as semelhan<;:as com o que foi posteriormente feito nos GEV s, 

chama atens:ao a importancia inspiradora das adaptas:oes empregadas nessa estancia 

hidromineral das pniticas trazidas da experiencia do ensino de Sevres. Durante esse 

depoimento, o professor de portugues, em diferentes ocasi6es, lembrou-se dos estudos do 

meio de Socorro e aqueles feitos no GEV A sugerindo interpenetras:ao de ideias, propositos 

e atividades apesar de tratar-se de eventos diacronicos. 

0 trecho do depoimento a seguir confirma a importil.ncia dos estudos do meio como 

fonte de pesquisa, reflex6es, coleta de dados sobre a realidade proxima do aluno e ao redor 

das escolas. 0 micleo do curriculo de cada GEV (em acordo como que foi mencionado por 

Rovai 1996) estava vinculado a estudos da realidade proxima do aluno, e a pesquisas junto 

a comunidade para uso em sala de aula. Tal fato ja ocorria em Socorro. 

E, eu me lembro que essa proposta de safda da escola era preparada 

atraves de reuniao com os professores de todas as disciplinas e jixavam os 

objetivos. Qual era o objetivo principal? Conhecer a realidade fora da escola, a 
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realidade proxima do aluno e conhece-la em todos os aspectos. Entiio, niio fazia urn 

estudo do meio de Geograjia, de Hist6ria, era urn estudo do meio, para conhecer 

uma determinada realidade. Essa realidade as vezes, era muito proxima ate da 

familia; dafamilia dos alunos, dependendo do objetivo. Agora, eu queriafazer urn 

parentesis prafalar do Ginasio Vocacional de Americana e ai, eu me lembro, que 

Americana que muitas, muitas ou algumas dessas ... desse tipo de estudo do meio 

era feito nas familias. Os alunos se propunham a entrevistar, por exemplo, a 

questiio da origem da populat;iio de Americana, a origem das familias dos alunos 

do Vocacional de Americana, pois se localizava em Americana, cujo nome ja 

remete aos Estados Unidos, por ser muito proximo a Santa Barbara do Oeste, onde 

tambrim a present;a de americanos e forte, proximo a Nova Odessa, onde ate o 

nome tambrim, remete pra imigrantes de Odessa. Entiio, as vezes no ambito das 

familias dos alunos j6. se colhiam informat;oes valiosas. Por que Americana, por 

que tantos names estrangeiros, de onde vieram, por que vieram, o que esses 

imigrantes esperavam encontrar no Brasil, em que campos de atividades eles foram 

se inserindo? etc. Isso dai, ocorria em Americana e tambem em Socorro, niio ai no 

caso da imigra(:iio, mas Socorro, como uma cidade naquela epoca, principalmente 

de atividade agricola, agropecuaria entiio, muitos dos alunos tinham origem de 

familias que desenvolviam atividades agricolas. Eu me lembro de uma visita que os 

alunos jizeram ao sitio, que tinha propriedade de urn dos pais, para observar e 

conhecer uma plantat;iio de tabaco, quer dizer o plantio, como era feito, como se 

colhia, como se tratava, como as folhas de tabaco eram tratadas depois de colhidas 

ate a fabricat;iio do fumo, aquele fumo de rolo, fumo de corda. Foi uma 

experiencia, inclusive para os professores, muito interessante porque a maioria 

nunc a tinha vis to como se fazia, se produzia da plant a ate chegar ao fumo (e outras 

deste tipo tambem tudo). Mas tudo isso tinha urn objetivo, o conhecimento da 

realidade proxima. Isso poderia e interessava e era discutido e era trazido pra sala 

de aula. 

Nesse trecho do relato constatamos o papel fundamental dos estudos do meio na 

constru((ao de conhecimento e a importil.ncia do material pesquisado para a continuidade 

das aulas em diferentes disciplinas e de diferentes areas curriculares (Estudos Sociais, 
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Ciencias, etc.). Trata-se da escola que valoriza o local e o conhecimento do local porque 

esta preocupada com a insers:ao na comunidade e no despertar do aluno para a importiincia 

de sua comunidade. 

A oposis:ao com o ensino tradicional e nitida. Enquanto nas escolas comuns daquela 

epoca o importante e o conhecimento do geral, do universal e do externo it comunidade 

agricola, operaria etc. em que a escola se acha situada, os vocacionais, ao contrario, 

privilegiam no primeiro momento o local, para, nas series seguintes, revelar os vinculos do 

local como universal. Trata-se de construir uma perspectiva humanista da comunidade por 

meio do envolvimento cognitivo e emocional do aluno com sua comunidade. 

Depois o produto desse estudo [do meio] e trabalhado pelas diferentes 

disciplinas inclusive, ai no caso do tabaco na parte de ciencias, e quimica. No 

ginasio, niio havia a disciplina quimica, mas havia a disciplina de ciencias, 

ciencias fisicas naturais ou simplesmente ciencias. Entiio, era aproveitado todo 

esse estudo nas diversas disciplinas, inclusive os relat6rios feitos; as ilustrar;oes 

dos relat6rios dentro da disciplina, niio sei o nome daquele tempo, me parecia que 

o nome ainda niio era Artes Plasticas, mas enfim, os desenhos, trabalhos manuais 

ou artes industriais, eu niio me lembro dos names, mas entiio, eu sei que o produto 

desses estudos, era trabalhado, era aproveitado como uma retomada de conteudo, e 

as vezes gerava necessidade de urn novo estudo, uma outra area em outro setor. 

0 depoente nao lembra exatamente as disciplinas que compunham o vocacional. 

Para aclarar a leitura, recorremos ao Regimento Jnterno dos Ginasios Vocacionais 

(1966:42) como ja mencionamos dispoe em seu conteudo as areas de conhecimento que 

deveriam atender its necessidades de cultura e realizas;ao profissional, nos vocacionais 

havia as disciplinas de Ciencias, Artes Plasticas e Artes Industriais porem, nao havia a 

disciplina de Quimica. 

Prosseguindo com o depoimento percebemos que os estudos do meio nos ginasios 

vocacionais seguiam uma fundamentas;ao pedag6gica. T amberlini (200 1) assinala que os 

Planas Pedag6gicos e Administrativos dos Ginasios Vocacionais de 1968 continham 

aspectos ligados ao pensamento de Jean Piaget ao estabelecer nexos entre conhecimento 

oferecido ao aluno, sua idade e sua capacidade de compreensao. Em nosso estudo notamos 
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que, de fato, os estudos do mero parecem estar organizados segundo tal linha de 

pensamento, 

Nos GEVs havia aula expositiva, 

... mas niio tiio expositivas como era costume numa escola tradicional. Foram 

feitas propostas para trabalhar um texto por exemplo, trabalhar com mapa, 

localizar todas essas informar;oes que ele colhia. Localizar no caso, niio ai nesses 

primeiro circulo mais proximo do aluno. Isso a medida que a serie, que os alunos 

avanr;avam nessas series, que seria hoje 5" serie, 6a ate 8", a medida que eles iam 

avanr;ando, esse circulo ia se ampliando. Os estudos do meio iam sendo realizados 

em regiOes cada vez mais amplas, partindo do proximo, do seu municipio, da sua 

regiiio, do seu estado e ate fora do estado. Em Socorro, eu niio me lembro que a 

gente tenha saido do estado porque tambem era uma experiencia nova, que 

precisava ter uma certa estrutura, que niio tinha, e a escola niio tinha estrutura 

para este tipo de trabalho, apesar de ser um Jnstituto de Educar;iio. Entiio, havia 

assim, o horario normal: Fortugues, Matematica, Geograjia, Historia, Desenho 

niio sei o nome que era dado naquela epoca, mas havia sim aquele esquema de 

escola comum, da escola tradicional e mais, a experiencia de Socorro e uma 

experiencia que como eu disse, foi vivenciada rapidamente pelos professores que 

participaram e integraram depois as equipes do vocacional. Agora a proposta era 

de objetivos, de mudanr;as, e par que sera? For que fazer isso? For que tanta 

enfase no ensino da gramatica? Par que tanto conteudo? Naquela epoca, niio e do 

seu tempo, que voce e bern mais mor;a, mas era um absurdo a enfase que se dava ao 

conteudo gramatical e principalmente a terminologia que muda; como mudou 

depois em 61, mudou totalmente. E aquila tudo que se gastou tanto tempo, tanta 

saliva pra encucar na caber;a dos a/unos, pra decorar tudo aquila. De repente, 

muda tudo, niio servia mais pra nada e aconteceu o mesmo com outras disciplinas 

de conteudo decorativo, que ninguem sabia pra que servia. Ah, mas par que, que e 

isso? Niio isso aqui e bam, porque e bam, porque e bam saber. Entiio, e porque cai 

no vestibular e niio importava se aquila teria utilidade na vida do cidadiio 

futuramente; se era o mais importante ou niio, mas como e bam, entiio vai. Entiio, 

havia esse questionamento; existia sim, porque eu me lembro bern. Quer dizer, par 
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que fazer isso? Se voce vai, se voce tem um objetivo pra aqueles alunos, pro futuro 

deles e mesmo pro aprendizado, esse objetivo vai ser conseguido atraves do que? i 
preciso decorar isto, isto, isto au 0 importante nilo e simplesmente a decorac;ilo, e 

fazer com que o a/uno tenha condir;i'Jes de ele proprio buscar o seu conhecimento, 

elaborar o seu conhecimento e nilo ficar passivamente recebendo toda aquela, 

aquele, aquela informac;ilo pronta, despejada, prontinha. Escrevia na lousa, o 

professor virava as costas pra classe, lotava, enchia a lousa de informar;i'Jes e o 

a/uno copiava passivamente e depois no dia da tal prova au da sabatina aquila era 

pedido em prova, cinco au seis questi'Jes que o a/uno respondia aquila que tinha 

copiado da lousa e ponto final. Era um brilhante a/uno, estava preparado. 

0 relato aponta o contexto educacional que vivia esse profissional de educa9iio, 

expressando seus conflitos com os conteudos e metodos tradicionais, os questionamentos, 

a necessidade de mudan9as e a efetiva mudan9a na !egisla9iio que na epoca fixava urn 

programa curricular nacional a ser seguido. Toda essa situa9iio era palco de criticas (como 

sugere o entrevistado) e inseguran9as. 

[ Os estudos do meio eram propostos aos alunos de Socorro, J como uma das 

formas de se buscar o conhecimento, o estudo do meio era uma das bem ricas, 

porque tinha oportunidade como eufalei nilo so pra determinada disciplina. Eu me 

lembro de Socorro, Socorro faz parte do circuit a das aguas certo? Entilo, naquele 

tempo tambem nas cidades nilo havia nada pronto, estava construindo; o que o 

a/uno poderia procurar em Socorro, alguma coisa bem caracteristica da regiilo etc. 

A agua mineral au as fontes de agua mineral. Entilo, eu me lembro que um dos 

estudos realizados com as alunos foi conhecer uma fonte onde havia 

engarrafamento de agua mineral, a Fonte Silo Bento, a agua mineral Silo Bento. Os 

alunos acompanharam o processo, a captar;ilo da agua, o engarrafamento, as 

cuidados, a higiene e tal. Embora esse local fosse ainda naquela epoca muito 

precario, nilo tinha nada assim, sofisticado e automatizado como hoje existe ate em 

Socorro e outras estancias hidrominerais. }vfas entilo, depois fomos visitar uma 

outra fonte no alto do morro, Fonte Santa Maria que estava secando. E, par que 

estava secando? Se as pessoas mais antigas diziam que jorrava agua 

abundantemente? Acontece que ao redor, em toda uma vasta regiilo, ao redor da 
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fonte foi feito desmatamento natural e foi plantado euca/ipto. 0 eucalipto suga 

muitos litros de agua por dia. Entao, a plantar;ao de eucalipto acabou prejudicando 

a fonte, a produr;ao de agua. Tanto e que essa fonte, Santa Maria hoje, secou, de 

uma vez. Ai entao, por qui!? Af entao entravam as disciplinas para explicar o que 

estava ocorrendo. 

0 estudo do meio realizado nas fontes hidrominerais de Socorro aponta o trabalho 

de analise que os alunos e professores realizaram. Podemos perceber a presen9a de 

seqUencia implicita de fases desse estudo do meio. Inicialmente manifesta-se o problema da 

escolha do objeto a ser estudado e esta recai sobre algo importante para os alunos (as fontes 

de agua mineral), depois enfatiza-se 0 processo de industrializas:ao dessa agua e 0 fluxo da 

materia prima ( captayao, engarrafamento, cuidados com higiene, etc.). Posteriormente 

busca-se constatar diferen9as hist6ricas relatadas por moradores (a fonte Santa Maria estava 

secando ), em seguida recolhe-se dados junto a comunidade (pessoas mais anti gas diziam 

que havia agua em abundilncia), formula-se o problema (por que a fonte estava secando?), 

pesquisa-se o assunto e mediante analise e reflexao acha-se respostas para o problema ao 

usar o conhecimento cientifico das areas de conhecimento escolares ( o eucalipto absorve 

muita agua do SOlO e prejudicou a fonte e a produyaO de agua). 

0 tratamento do assunto por meio de analise e investiga9ao de urn problema conduz 

ao entendimento de que ha conexoes de ideias e fatos que sugerem o processo e 

transforma9ao natural e social ocorrida em Socorro. 

0 estudo do meio relatado pelo professor de portugues sugere urn conceito de 

natureza modificada pelo homem, que foi construido com os alunos. E possivel perceber 

que nesse estudo do meio surgiram reflexoes sobre problemas ambientais causados pela 

interferencia do homem no meio natural. Constata-se que os alunos puderam relacionar 

desmatamento, reflorestamento por eucaliptos e extin9ao de fonte de agua mineral. 

Constatamos que o estudo relatado sobre o processo de trabalho para produzir agua 

mineral ( fluxo de acontecimentos sociais) implica o entendimento de rela96es naturais. A 

nosso ver, isso nao decorre da valorizas:ao da natureza, do meio ou da observa9ao de 

ambos, mas acha-se vinculado a especificidade do problema observado. Como procuramos 

demonstrar os estudos do meio estao vinculados ao conhecimento da realidade social 
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inserida em processo agricola e fabril nas quais a natureza e tratada apenas de forma 

subordinada a atividade humana. 

Continuando o depoimento, o entrevistado se reporta ao estudo do mew do 

realizado em Sao Paulo, 

Em Socorro entilo chegou o momenta de se conhecer outro tipo de industria 

que nilo aquele tipo de industria e foi feito urn estudo de meio na cidade de Silo 

Paulo, com todos OS alunos de determinada serie provavelmente de r serie em 

diante entilo foram divididos os alunos em grupos, sempre acompanhados par 

professores para diversas atividades, se nilo me engano visita a urn Museu, visita a 

urn Jornal, visita a urn Centro Comercial de Silo Paulo na parte que hoje e 

chamado de Centro Velho e tambem uma visita a duas Jndustrias a Firestone a de 

pneus e a General Electric, passamos uma manhil todinha na Firestone, essa visita 

foi preparada com bastante antecedencia, agendada etc... os objetivos foram 

apresentados tambem pro pessoal da Firestone entilo os alunos tiveram a 

oportunidade de ver desde a chegada da borracha bruta do latex ate o pneu sair 

prontinho, embalado prO. exportar ou prO. ser vendido mesmo no comercio foi uma 

experiencia muito rica, primeiro pelo gigantismo da industria; foi cansativo prO. 

aquela crianr;ada que estavam nafaixa de 13-14-15 anos gastou urn dia todo dentro 

de uma industria, caminhando, subindo escadas, descendo passando par aqueles 

locais onde a temperatura era altissima. No dia a dia muita preocupar;ilo com 

acidente de trabalho, com relar;ilo aos trabalhadores e principalmente com relar;ilo 

aos visitantes, as crianr;as, mas, foi urn dia muitissimo proveitoso e que gerou 

depois muito trabalho no processamento todas as informar;i5es, todo aquele 

conhecimento que eles viram diante de si quer dizer de onde que veio esse ldtex? E 
importado? Nilo e importado? De onde e que extrai isso? Como e que chama a 

planta? E originaria de onde? Quanta custa isso pro mercado internacional? Quer 

dizer a produr;ilo e feita par uma industria multinacional, essa industria remunera 

adequadamente seus funcionarios? Nilo remunera? Viram o refeit6rio de uma 

industria coisa que nunca tinham vista, refeit6rio gigantesco, os operarios 

almor;ando coisa e tal; n6s todos, professores e alunos almor;amos tambem dentro. 

foi oferecido almor;o. Entiio eles tiveram a experiencia de ver o funcionamento de 
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uma grande industria que eles nunca tinham vista e uma industria nao lei muito ... 

Um ambiente de trabalho um pouco, nao sei, como e que eu diria ... mais um pouco 

adverso, temperatura altissima, maquinas fazendo ruido que incomodava e as vezes 

ate impediam que a gente conversasse, quer dizer ... ouvissem as explicar;oes dos 

monitores, enfim foi uma experiencia muito boa, o mesmo aconteceu tambem na 

General Electric, onde eles puderam acompanhar desde a entrada das chapas de 

ar;o ate sair prontinha a geladeira na linha de montagem novidade tambem o 

sistema de pintura enfim, pra uma crianr;a de 13-14-15 anos, isso e uma descoberta 

de um mundo totalmente novo, estar em uma cidade grande numa cidade como Sao 

Paulo em comparG!;ao com a cidade de origem deles, Socorro naquela epoca era 

uma cidadezinha bem pequena, com poucos habit antes ainda, isso na decada de 60, 

vamos sempre lembrar de um questionamento que causou um certo 

constrangimento com relar;ao ao seguinte, as condir;oes de trabalho dos operarios e 

a remunerar;iio foi feito por um dos alunos; quer dizer o salcirio do empregado, do 

opertirio e as condir;oes de trabalho a que ele era submetido, se havia uma 

correspondencia do trabalho tirduo com o salario compensador e o que nao havia; 

e l6gico e tambem a questao do lucro das empresas, isso o monitor que nos 

acompanhou teve que ter um certo jogo de cintura pra responder, eram dados 

sigilosos e ele nao podia dizer, questao de lucro nao sei o que mais enfim, foi feito 

esse levantamento, esse questionamento eu me lembro disso perfeitamente. Mas foi 

uma descoberta muito grande e inclusive agora ... acho que foi um outro estudo 

diferente ... em que depois das visitas e tal, fomos a um Restaurante onde os alunos 

de Socorro nunca tinham estado; um restaurante ... escolhendo o que iam comer no 

cardapio, sabendo se comportar a mesa, sabendo alguma coisa de etiqueta, e eu me 

lembro exatamente que, pra alguns alunos foi uma experiencia val ida neste sentido. 

Tudo isto ja estava previsto, essa ida ao restaurante com esse objetivo tambem 

estava previsto. Eles tinham uma disciplina chamada Educar;ao Domestica; era 

pros rapazes como pras mor;as esse estudo do meio. Nessa disciplina, dentre outras 

coisas eles aprendiam preparar determinadas receitas, como se p6r a mesa, os 

talheres, os capos, os pratos e algumas coisas btisicas de etiquetas. Entao essa ida 

ao restaurante tambem tinha esse objetivo de fazer o aluno aprender e ver como se 
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comportar e como as outras pessoas se comportavam num restaurante, foi uma 

experiencia interessante tambem; eles estavam fora da cidade, estavam em Sao 

Paulo. 

0 trecho da entrevista aponta a preocupac;ao com a verificac;ao de processos 

industriais nos do is exemplos de estudos do meio que o entrevistado relatou ( o processo de 

industrializac;ao de agua mineral, 0 processo de industrializac;ao da borracha na fabricac;ao 

de pneus e o processo de industrializa<;:iio da chapa de ac;o na fabricac;ao de hens de 

consumo ). 0 relato tam bern sugere adequac;ao dos estudos do meio conforme a faixa etaria 

no que se refere a adequac;ao dos estudos do meio ( alunos maiores, viagens fora da cidade; 

alunos menores, estudos do meio na comunidade de origem). A presenc;a da integrac;ao de 

areas e revelada a partir das visitas a varios locais num s6 estudo do meio (museu, jornal, 

centro co mercia! de Sao Paulo, duas industrias multinacionais e urn restaurante) todos 

representativos a varias disciplinas. 

Outro aspecto relevante no relato foi a abordagem sobre as condic;oes de trabalho 

dos operarios e suas rotinas nas industrias em Sao Paulo; tal abordagem acha-se vinculada a 
conscientizac;ao politica e social que tam hem era desenvolvida nos GEV s. 

E possivel perceber que construc;ao da criticidade do aluno era evidente nos estudos 

do meio, as perguntas e comentarios niio eram coibidos, pois faziam parte dos objetivos 

filos6ficos e pedag6gicos do ensino dos vocacionais, podemos constatar na fala do 

professor o respeito pelos questionamentos dos alunos. 

Como ja apontamos em outros trechos da entrevista, as conex5es entre ideias e fatos 

sugerem uma tendencia metodol6gica e pedag6gica, interligadas a certo fundamento 

filos6fico apontando preocupac;oes, em destacar os processos politicos, hist6ricos, sociais 

no contexto dos estudos do meio, relatados pelo entrevistado, semelhantes ao do ensino dos 

ginasios vocacionais. 

A menc;ao a observac;ao da natureza restringe-se ao entendimento de que fabricas 

necessitam de materia prima (borracha e agua) reforc;ando a concepc;ao de natureza que 

depende da atividade social e de trabalho para tornar-se algo apreciavel e passive! de 

reflex5es. 
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A referencia ao meio apontado no depoimento e o meio fabril visto como cenario de 

rela<;6es sociais de trabalho e produ<;iio. Ou seja, o meio auxilia o aluno e o professor a 

construir conhecimento sobre as intera96es sociais e trabalho. 

Continuando o depoimento, o entrevistado se reporta ao planejamento do estudo do 

meio, no Ginasio Estadual Vocacional de Americana. 

A gente tinha, no vocacional, toda semana, as duas u/timas horas de um 

determinado dia, vamos supor, as duas ultimas horas da terc;a-feira eram 

reservadas, se chamavam Conse/ho Pedag6gico. Entiio nessa reuniiio os 

professores planejavam, discutiam, avaliavam, havia proposta, discussoes, 

decisoes, esse periodo era destinado a isso; agora niio me /embro quanta tempo 

mais geralmente os professores que lideravam tinham [de reuniiio} eles niio eram 

professores de Estudos Sociais porque esses tinham trabalho maior, traba/ho mais 

amp/a, mas eles tinham a visiio do todo pra depois do planejamento deles ser 

apresentado ao planejamento de Estudos Sociais, ser apresentado aos demais 

professores; cada professor de determinada disciplina apresentava alguns 

objetivos, alguns conteudos que interessavam pra sua disciplina pra serem 

observados pra serem trabalhados, serem pesquisados durante esse estudo, entiio 

juntando esse planejamento global de Estudos Sociais mais aqueles pianos das 

diversas disciplinas se fazia um planejamento unico. A avaliac;iio, tambem havia 

avaliac;iio das disciplinas, como seria cada uma e depois a avaliac;iio global gera/ 

A questiio do planejamento pedag6gico de urn estudo do meio e apontada nesse 

trecho do depoimento, ele acontecia em varias etapas: discussoes em reuni6es (Conselho 

Pedag6gico) para determinar urn primeiro plano (planejavam, discutiam, avaliavam, 

propunham, decidiam); o surgimento de planejamentos especificos ( cada disciplina 

contribufa com objetivos e conteUdos a serem trabalhados no estudo do meio) que eram 

organizados por alguns professores que nao eram da area de Estudos Sociais; adequas:ao 

do planejamento especifico de cada area ao planejamento global (feito pela area de Estudos 

Sociais, responsavel por tarefas mais amplas) formando urn planejamento fulico que 

continha as avalia<;6es de cada disciplina e uma avalias:ao global. Essas etapas reveladas no 

depoimento sugerem o processo de integra<;iio das disciplinas na construyiio de urn estudo 

do meio. 
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Os cuidados operacionais que envolviam os estudos do meio realizados no GEV A, 

esclarecem a organiza<;ao ... 

Bom! ... estabeleciam-se os objetivos principais nbs vamos conhecer as 

Cidades Histbricas em Minas pra quU 0 que tem de importante Ia? o que e que 

interessa pra o nosso plano. que possa interessar pros nossos alunos? Pro nosso 

plano enfim, estabelecido isso, o que e que nbs vamos ver? vamos ver Maquine? 

Vamos ver a Companhia Siderurgica Nacional? Vamos ver uma Siderurgica em 

Bela Horizonte vamos fazer isso? Onde esses alunos vao ficar alojados? Onde eles 

vao tamar as refeir;oes? Quantos 6nibus serao necessarios? Entao essas questoes 

praticas sao de fundamental importiincia, senao voce nao realiza o estudo, ou 

entao o estudo tambem pode se transformar numa aventura de desfecho 

imprevisivel, entao depois de definidos os objetivos um grupo de 2 ou 3 professores 

iam como um grupo precursor visitar todos esses locais agendar todas essas visitas 

a serem realizadas depois com todo o grupo, providenciar alojamento 

providenciar o local onde seriam feitas as refeir;oes, quer dizer esse grupo 

precursor tinha uma importiincia fundamental, verificar o custo quanta que ia ficar 

o alojamento, as refeir;oes que seriam fornecidas, ate cardapios discutidos sao 

detalhes importantes, o local pra esse pessoal tamar banho, um grande numero de 

pessoas pra tamar banho, pra ter uma refeir;ao que demorasse varias horas ate o 

atendimento simultdneo de muitas pessoas, as visitas a Museus, as Igrejas ti!m os 

seus horarios entiio tudo isso era agendado par esse grupo precursor que era de 

fundamental importiincia. Quer dizer e um trabalho muito bam, que da muito 

entusiasmo, mas da muito trabalho, tambem muito suor e muita responsabilidade 

nao e numa oba, oba! simples nao! 

0 depoimento aclara as etapas operacionais que urn estudo do meio mais distante 

exigia para ser realizado nos moldes do ensino dos ginasios vocacionais. Observamos a 

preocupa<;ao dos professores com o planejamento detalhado do estudo do meio, para que 

esse nao desvirtuasse de seu sentido investigat6rio e cientifico; a constru<;ao de objetivos 

ligados ao interesse do professor e aluno; a inten<;ao voltada para a observa<;ao, 

investiga<;iio e compreensao da origem hist6rico-social do local visitado (Museus e Igrejas) 

e de areas industriais (Siderurgica em Belo Horizonte ). Isso sugere o alinhamento do estudo 
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do rne10 aos objetivos gerais do ensmo desenvolvido nos gimisios vocacionais. A 

preocupas;ao em tratar temas que poderiam ser associados corn estudos a partir da 

observa.;:ao in loco com os elementos curriculares, esse arranjo aclara a conceps;ao de core 

curriculum: Certo aspecto problernatizado, eleito pela escola , como eixo terniitico capaz de 

integrar disciplinas e abordagem a conscientizas;ao de alunos e professores sobre a 

realidade social brasileira. 

A organizas;ao da visita, conforme relato, era dividida ern duas tarefas: A logistica, 

que tratava a organizas;ao de transporte, alojarnentos, refeis;oes e custo, desenvolvido por 

urn grupo de professores; a cientifica, sob responsabilidade de outro grupo de professores 

que tratava da organizas;ao da agenda de visitas, escolha de lugares de interesse a partir dos 

pianos especificos de cada disciplina a serern trabalhados pelo grupo de alunos esse 

desenvolvido por outro grupo de professores. 

Os dois trechos da entrevista sugerern a convivencia equilibrada dos professores, a 

partir da conexao dos grupos que elaboravam o planejamento especifico, planejamento 

global e planejarnento operacional dos estudos do meio. Essa convivencia decorre da 

constante constru<;:ao de conhecimento, e vice-versa visando a integra<;:ao de interesses, 

objetivos das viirias disciplinas e suas rnetodologias especificas. 

0 que foi planejado se torna experiencia in loco, 

o planejamento que foi muito detalhado e que levou todas as disciplinas 

nilo s6 a parte de Geograjia e Artes Plasticas que voce vai pensando em ver Igrejas 

ver Museus mas nilo foi s6, a parte de Minerar;ilo, Extrar;ilo Mineral, a parte da 

Paisagem, da alterar;ilo do ambiente jisico a medida que a gente deixava Silo 

Paulo e entrava no estado de Minas, a vegetar;ilo, topograjia, relevo depois Ia 

fomos visitar a!em das Igrejas, Museus etc. nilo sei se era Casa de Pedra enjim, a 

Extrar;ilo de Minerio de Ferro em Congonhas do Campo, a Companhia Siderurgica 

Nacional se niio me engano tinha um local ali onde se extraia minerio de ferro um 

grande... uma jazida enorme entiio nos tivemos acesso a essa jazida e a essa 

extrar;iio e os alunos posicionados num local seguro puderam observar do alto 

porque eles viio comer;ando de cima vai aprofundando. aprofundando em camadas 

ate fica bonito a explosiio promove uma explosilo pra demolir as roc has pra jicar 

mais facil de transportar e o transporte desse minerio em caminhi5es gigantescos 
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precisava ter uma esteira rolante que transportava esse minerio pro moinho onde 

seria triturado e depois ele ja era tambem par esteiras rolantes ele era despejado 

nos vagoes da Estrada de Ferro e levado pro destino ou para exportat;lio ou para 

industria, enttio foi uma experi{mcia muito boa porque dentro de Estudos Sociais 

Minerios o seu processamento, o seu destino ou pra consumo aqui no proprio pais 

ou entlio pra exportac;lio havia via ferrea, de navio e dai pra onde? Pro mundo, 

certo!, entlio o aluno via o comer;o e o destino, como era todo esse processo, A 

parte artistica vamos dizer, a parte de artes plasticas, a arquitetura das Jgrejas ou 

Barraco tudo aquila que ele poderia ja ter ouvido ou ainda viria a ouvir dos 

professores com relac;lio aos estilos, a riqueza de material, a Madeira, a Pedra 

Sablio, o Ouro, as Pedras Preciosas na Arte, quem foram os artistas que 

elaboraram tudo aquila? 0 estado de conservac;lio, o porque houve esse estilo aqui 

no Brasil no interior de Minas, ja se remetia pra Europa pra Portugal certo? As 

esculturas; me lembro bem da Igreja do Bam Jesus dos Matozinhos se nlio me 

engano em Congonhas do Campo; Profetas, os alunos ficaram encantados com os 

Pro/etas com os anjos com Via Sacra, nlio sei se voce conhece? Os alunos ficaram 

maravilhados com aquila! e depois,,e tambem uma visita em Ouro Preto, um 

Museu, um Museu que tem pedras preciosas de todo o tipo, nlio me lembro o nome 

do Afuseu, mas os alunos ficaram maravilhados com aquila! entlio a parte 

hist6rica, a parte de extrac;flo mineral, a parte cultural e artistica, 

Os estudos do meio propiciaram condi9oes favoniveis ao conhecimento destacando 

as varias transforma96es de paisagens, a altera9ao do ambiente fisico ( ao deixar Sao Paulo 

e entrar no Estado de Minas); o acompanhamento de todo o processo de minera9ao e o 

fluxo da produ9ao de ferro (da extra9ao por desmonte por explosivos), unidade de britagem 

e transporte para exportac;:ao; em Minas Gerais h<i hist6ria e hist6ria da minerac;:ao (nosso 

entrevistado referiu-se ao Museu de Mineralogia da Escola de Minas de Ouro Preto) do 

fluxo de mimSrios que trouxe ciclo de riqueza (igrejas, cidades etc,) enquanto houve 

produc;:ao e exportac;:ao e, depois, declinio e abandono das cidades, ou seja, esse estudo do 

meio promoveu consciencia sobre o ciclo de exportac;:ao que produz riqueza momentanea e 

deixa pobreza, 
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No depoimento pode-se perceber a relevancia que tinham para os GEVs a 

investigac;:iio e reflexiio sobre os processos desencadeados pela ac;:iio humana no meio 

natural e ao mesmo tempo apontar a relac;:iio desses processos com a construc;:iio da hist6ria 

politico-social do local visitado. 

Prosseguindo, 

o estudo do meio era plane} ado num bimestre pra ser realizado no bimestre 

seguinte, no infcio, pra dar tempo de voce processar todo o conhecimento entiio 

retornando a Escola OS alunos tinham za dais ou tres dias para, em grupo 

inicialmente, depois em uma assembleia, por c/asse, apresentar os Relat6rios 

parciais, o relat6rio de cada grupo, de cada equipe. Cada equipe apresentava o 

seu Relat6rio com a orientar;iio dos professores e depots era feira a assemb!eia 

onde eram discutidos os principals assuntos, onde eram tiradas as conclusiJes a 

respeito da parte de Arte, enfim, cada t6pico tinha as conclusiJes, eram tiradas em 

assembleia e as vezes e frequentemente, da£ surgiam novas questiJes que deveriam 

ser resolvidas, estudadas, pesquisadas durante o bimestre. 

Nesse trecho o entrevistado relata a epoca em que era mais propicio planejar e 

realizar o estudo do meio, dando assim continuidade aos estudos em sala de aula 

aproveitando os registros, reflexoes e experiencias que todos (professores e alunos) tinham 

vivenciado, a partir da relac;:iio homem-meio. Essa relac;:iio trata da interac;:iio do educador e 

educando com ambiente que esta sendo exposto como objeto de reflexoes e constru;;:iio de 

conhecimento. A interpretac;:iio das experiencias obtidas in loco, tanto pelos alunos como 

pelos professores, foram transformadas em conhecimento cientifico na sala de aula, a partir 

das metodologias especificas de cada disciplina, abrindo portas para novas pesquisas e 

questionamentos. 

Exemplificando e esmiuc;:ando, nosso entrevistado aprofunda a ideia de assemb!eia, 

... entiio as equipes, primeiro uma equipe que visitou por exemplo aquela 

Extrar;iio de minerio de Ferro, entiio niio foram todos, foram algumas equipes 

entiio essas equipes iam fazendo seu relat6rio do que viram tudo o que puderam 

aprender lti eles elaboravam um relat6rio escrito, depots era lido e apresentado 

para todos os que participaram do estudo mas que niio tinham ido na Extrar;iio de 

Minerio da Companhia Siderurgica Nacional. Isso era apresentado pra classe toda, 
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esse encontro da classe que a gente chamava de assembleia, certo! entiio vamos 

dizer OS 40 alunos, que fossem 40, 0 pessoal que foi a Gruta de Cordisburgo, entiio 

se identificavam todos eles, com que eles aprenderam Iii, o que viram, o que 

gostaram, o que acharam de interessante, quando faziam o Relat6rio e 

apresentavam pro grupo, os que visitaram o Museu da Jnconfidencia o que eles 

encontraram, o que viram, o que significavam aquelas per;as, aquelas obras, 

aqueles objetos, tambem apresentavam pra classe, e depois no final, cada classe 

reunia todas as equipes se apresentando ora/mente pro pessoal, pro grupo maior, 

os professores principalmente de Estudos Sociais, procuravam alinhavar o contexto 

mais amplo de tudo isso que estava inter-relacionado, e se existia ouro e pedras 

preciosas isso tem a ver com o material empregado nas Igrejas, nas estatuas, nos 

a/tares, nas esculturas a pedra sabiio, porque que o Aleijadinho usou em muitas das 

suas esculturas a pedra sabao? Porque era uma materia prima de facil obtenr;iio da 

regiiio, o minerio de ferro, a riqueza do minerio de ferro! a importdncia econ6mica 

disso para o estado e para o pais, gerando divisas e tendo materia prima farta pra 

industrializar;iio do estado e do pais tambem; entiio tudo isso era analisado, ja 

alinhavado, ja com a orientar;iio dos professores, quer dizer fazendo uma sintese 

disto, e cada equipe lia um pedar;o, e era no momento da assembleia que era o 

momento da sintese era um compartilhar o conhecimento, conhecimento que eu 

obtive eu compartilho com o grupo todo, era uma troca, um intercdmbio de 

conhecimento, ou em comum, ou o conhecimento que cada um tinha obtido, e que 

cada grupo tinha obtido. 

Como podemos perceber nos exemplos de visitas relatados pelo nosso entrevistado 

(a uma mina de agua em Socorro, a uma industria de pneus em Sao Paulo e a Minas 

Gerais), os conhecimentos adquiridos se aprofundavam tendo o estudo do meio como 

referencia. A experiencia in loco era uma etapa, dentro do processo de conscientizas:ao do 

aluno e dentro do planejamento que o conduzia ao conhecimento de muitos processos, 

processos esses estudados em disciplinas especificas, bern como na sua integras:ao. 

Alem disso, o relato indica que aspectos foram levados para dentro de sala de aula 

por terem releviincia aos alunos, esses aspectos eram trabalhados pelos professores, 

particularrnente os da area de Estudo Sociais, os quais apontavam os vinculos entre os 
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fenomenos e fatos observados. A enfase atribuida it area de Estudos Sociais revela seu 

papel integrador no curriculo e a perspectiva estrategica da realidade social para o processo 

educacional no ensino dos ginasios vocacionais. 

Sobre a avalias:ao o entrevistado relata, 

A elaborar;ao desses Relat6rios das Equipes jti era uma forma de voce 

ava/iar na apresentar;ao, na assemblliia tambem uma outra forma de voce avaliar 

a participar;ao dos a/unos, as discussoes, para cada um na equipe chegava e lia o 

seu relat6rio sentava e boa eram feitas perguntas propostas perguntas e questoes 

pelos professores que e/es tinham que se valer dos conhecimentos prti poder dar 

uma solur;ao pra aquelas questoes que eram levantadas pelos professores e isso ai 

era uma parte entao da avaliar;ao, era feita desse jeito e depois em cada disciplina 

isso tambem era retomado, quer dizer, a disciplina de Portugues por exemplo, esses 

relat6rios eram ana/isados pelo professor de Portugues prti ver a questao de 

lingua, quest{io da paragrafar;ao, da correr;ao da sequencia, da coerencia, da 

clareza, da propriedade, da precisao de vocabultirio, ent{io isto ai era um material 

muito uti! prti disciplina de Portugues; as ilustrar;oes, os desenhos, os croquis que 

e/es faziam durante as visitas eram retomadas tambem se fossem mapas ou 

esquemas, nas disciplinas de Estudos Sociais, na parte de Artes Pltisticas entao as 

diversas disciplinas participavam e avaliavam o trabalho de cada um enfocando 

assim o que era proprio da sua disciplina, isso era objeto tambem em questoes, em 

provas objetivas porque havia tambem as provas objetivas. Era feita uma avaliar;ao 

sim, nao uma unica avaliar;ao mas em diversos instrumentos de avaliar;ao, vive da 

participar;ao, da iniciativa, da postura do a/uno no decorrer de todo esse processo, 

sempre hti aque/es que tomam iniciativa, que assumem que se oferecem que tern 

disponibilidade, e aqueles que se afastam, se encolhem, se escondem ou que 

procuram tirar prove ito sem muito suor, isso e do genera humano. 

Nessa parte da entrevista e importante assinalar que as praticas dos estudos do meio 

propiciavam o compartilhamento do conhecimento construido, iniciado em atividades de 

pequeno grupo e socializado em apresenta<;:5es mais amplas, denominadas assembleias. 

Num primeiro momento, este trecho nos remete a reflexoes sobre as praticas desenvolvidas 

nos GEV s em oposi<;ao its caracteristicas do ensino tradicional, no qual o conhecimento 
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aprendido, dominado e mantido na dimensao individual. E num segundo momento, a 

importiincia dada pelos GEV s aos cuidados com a linguagem esc rita a partir de corre<;:iio e 

avalia<;1io operada pelos professores (de portugues, de artes, etc.) visando melhorar a 

comunica<;:iio. 

Nossa segunda entrevistada foi freira salesiana e professora em escolas dessa ordem 

religiosa, tendo ministrado aulas no ginasio e no curso normal. 

De 1963 a 65 trabalhou como Orientadora Educacional no GEV de Rio Claro. 

Introduzindo esse depoimento, assinalamos que inumeras vezes durante a entrevista 

os termos consciencia e conscientizas:iio estiveram entre os mais usados pela entrevistada, 

devemos enfatizar que e uma preocupa<;:1io dessa Orientadora Educacional. A releviincia 

dada a conscientiza<;:iio individual e coletiva, para a entrevistada foi despertada pelo ensino 

desenvolvido nos ginasios vocacionais: 

No vocacional eu fui bus car justamente, eu queria .... bus co ate hoje uma 

forma de eu me melhorar sempre de eu crescer sempre em todos as sentidos entiio 

essa conscientizar;iio estava falha prci mim porque no colegio cat6lico no qual era 

professora, era trabalhar, trabalhar, trabalhar e voce niio sabia porque voce 

estava trabalhando tanto. No vocacional, como ja se trabalhava a conscientizar;iio 

do aluno, do professor e de todo mundo; la era uma engrenagem completa, niio era 

s6 conscientizar;iio do aluno, eu hoje percebo o que encontrei no vocacional 

quando eu entrei, porque o vocacional procurava conscientizar o aluno, como 

Orientadora e clara que eu tambem tinha que buscar isso em prime ira lugar porque 

se trabalhava com eles nessa linha; a linha da Maria Nilde era a linha de 

conscientizar;iio. Na realidade era tudo, era uma engrenagem !mica do trabalho, 

todas as areas lei niio havia materias, eram areas integradas num mesmo objetivo, 

um objetivo ligado a vida do aluno; o vocacional todinho era trabalhado nessa 

linha de conscientizar;iio da realidade, par isso que ele foi fechado, porque na 

realidade conscientizando o aluno como fazia eram futuras pedras nos sapatos 

dos politicos. Na realidade, quanta mais voce esta consciente, mais voce vai lutar 

par tudo o que voce quer, par isso que em 69 foifechado ojicialmente o vocacional. 

0 depoimento aponta os objetivos filos6ficos, politicos e pedag6gicos dos 

vocacionais sugerindo que a conscientiza<;:1io e a integra<;:iio do trabalho pedag6gico, 
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pautado na realidade proxima ao aluno contribuiram para o exercicio de cidadania e 

formar;ao politica dos alunos. Na opiniao da entrevistada esses objetivos e o papel 

conscientizador dessas escolas, tornaram-se causas da extinr;ao dessa experiencia 

educacional. 

A entrevistada relata como foi escolhida para exercer sua funr;ao no vocacional, 

entao eu nao queria lecionar e acabei lecionando como Orientadora, pior 

ainda! mas a gente ve como a gente acaba indo atras do que a gente e, entao no 

jim da hist6ria acabei sendo Orientadora Educacional que no meu currfculo, e pelo 

que esta aqui no Estagio a gente tinha que jazer muita coisa, inclusive eu me 

lembro que teve um estudo que tinha que apresentar e ate me lembro como se fosse 

hoje, sobre as est6rias em quadrinhos havia aquela questao sera que e educativo 

nao e educativa a leitura de Mickey, de Pato Donald, entao eu fui jogada naquele 

grupo de estagiarios que era muito grande, com todas as areas, era tudo junto e eu 

me lembro que eu falei: meu Deus! eu sou contra ou sou a favor! e eu tinha que 

conduzir a discussao, engrar;ado que eu nem sei qual foi o resultado, mas eu no jim 

da hist6ria devo ter me safdo bem porque eu fui aprovada, entao depois eu fui 

aceita como orientadora fui pra Unidade de Rio Claro; naquela epoca eram s6 

cinco, s6 tinha no Brooklin, Rio Claro, Americana, Batatais, Barretos. 

0 depoimento da Orientadora Educacional sugere que a seler;ao dos profissionais 

privilegiava a habilidade do candidato em solucionar situar;6es problemas, e uma das 

avaliar;6es para contratar;ao seria a vivencia de uma experiencia que talvez fizesse parte de 

seu cotidiano. A capacidade para conviver em ambiente de conflito tambem foi criterio 

adotado para selecionar profissionais que atuaram nos vocacionais. Tal processo de seler;ao 

que privilegiou tal capacidade revela a importiincia atribuida a habilidades que poderiam 

ser importantes no trato dos alunos (sobretudo no caso de orientar;ao educacional) mas, 

ainda, nas relar;6es previstas entre escola e comunidade. 

Sobre o treinamento e estagio nos vocacionais: 

Sem remunerar;ao por isso que era dificil voce fazer o estagio, mas eu sei 

que foram meses seguidos tanto que era muito dificil voce participar, porque tinha 

que jicar lit voce nao recebia nada, eu jiquei na casa da minha irma lit em Sao 

Paulo e era no Brooklin, voce tinha que participar. A gente participava de todas as 
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atividades do vocacional eu me lembro que tinha muita reuniiio, que tinha muito 

planejamento a gente estudava tudo o que fazia o vocacional, porque era uma 

engrenagem muito diferenciada. Tanto e assim que eu entendo hoje porque que as 

escolas faliram tanto, o vocacional fechando, fechou toda aquela perspectiva par 

exemplo de estudo em grupo, o pessoal comer;ou a achar que estudar em grupo e 

reunir crianr;as e mandar estudar sendo que a gente pra estudar em grupo, pra 

fazer um estudo em grupo tern que estudar muito antes, levantar todos os objetivos 

pra voce depois trabalhar com o grupo, voce tern que estar muito bern, muito 

seguro do que voce vai fazer. 0 Estudo do Meio par exemplo e um trabalho muito 

serio, voce tern que fazer pesquisas, "n" pesquisas pra depois voce trabalhar com 0 

grupo 

Nesse trecho da entrevista e possivel perceber as dificuldades que as pessoas 

enfrentavam para tornar-se aptas para o trabalho e a contribuic;ao do treinamento para o 

entendimento das pniticas pedag6gicas exercidas nos ginasios vocacionais. Nao se pode 

perder de vista que o processo de selec;ao para trabalhar nos vocacionais correspondia a 

uma capacitac;ii.o profissional longa, que envolvia multiplos aspectos te6ricos e pniticos. 

Tratava-se, portanto, de urn processo de formac;ao para professores e especialistas 

educacionais. 

Prosseguindo a entrevista ... 

Alias eu acho que era pra entender toda a engrenagem como era feita 

porque veja se voce tinha materias separadas antes na Escola a gente tinha 

Matematica, Geografia, Portugues, tudo estanque cada um dava dentro daquilo que 

era programado dentro do curricula escolar agora voce entra numa escola em que 

tudo e engrenado em um todo, tern uma aula plataforma quer dizer entiio tudo esta 

interligado todas as areas, como e que eu diria tudo e engrenado junto e integrado, 

sao tiio integrado que e uma coisa s6; quando voce vai pro estudo do meio, voce vai 

com um objetivo unico; vamos supor Ouro Preto ou as cidades hist6ricas do Brasil; 

entiio ali engloba tudo, Estudos Sociais, Matematica, Portugues tudo englobado 

dentro de um s6 objetivo e integrado mesmo e uma integrar;iio, mais do que 

interdisciplinar, porque interdisciplinar parece que e assim ... voce tern a disciplina 

e voce entra com o que [as alunos] fazem na sua disciplina, ali niio, e uma coisa 
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maior em que tudo est a dentro, da pra perceber essa diferenr;a? Na interdisciplinar 

voce tem disciplina, disciplina, disciplina, disciplina, e voce entra com a sua 

disciplina, aqui voce tem um estudo e as disciplinas colaboram dentro daquele 

esquema, por exemplo, o tema: Cidades Historicas entao cada area vai estudar 

dentro da sua area aquele assunto, o problema entao e muito maior porque ai ent{io 

voce entra com a sua colaborar;ao para desenvolver aquele tema, aquele problema, 

aquela aula plataforma, que seria a aula que voce traz a problematica pro grupo 

todo pra que todo mundo trabalhe aquele assunto, entao ai o grupo se organiza pra 

ver o que pode fazer dentro daquele assunto, daquele tema central, vamos supor 

naquele caso de Rio Claro que foi as Cidades Historicas no Brasil, entao voce vai 

ver o que aconteceu? Que repercussao teve? Cada area vai trabalhar aquele 

assunto, muitas reunii'Jes nos tinhamos porque todo mundo trabalhava periodo 

integral e todo mundo integrado no mesmo assunto! por exemplo, pra ir pro estudo 

do meio, nos fomos parece que no terceiro bimestre, entao alguns bimestres nos 

estudamos aquele assunto, nao quero dizer com isso que as outras disciplinas nao 

foram estudadas, elas foram estudadas tendo como centro o estudo que estavamos 

fazendo que era o estudo do meio 

0 relato aponta comparac;oes entre o ensino tradicional, no qual as disciplinas sao 

compartimentadas (estanques dentro daquilo que era prograrnado no curriculo escolar) eo 

ensino dos gimisios vocacionais, no qual os conteudos e objetivos das disciplinas eram 

integrados. 

Constata-se no relato, que a integrac;iio vivenciada pelos participantes do ensino 

dos GEV s supera a dimensiio das propostas de interdisciplinaridade ofertadas atualmente 

para a educac;iio, sugerindo que a interdisciplinaridade e urn conjunto de disciplinas 

distintas, e a integrac;iio nos moldes de ensino vocacional privilegiava a colaborac;iio entre 

as disciplinas no desenvolvimento de urn tema. Alem disso, aclara as perspectivas do core 

curriculum associados aos temas problematizados escolhidos por professores e alunos 

durante a aula plataforma. Como ja mencionamos, o core curriculum vinculado a realidade 

social era o eixo tematico capaz de integrar disciplinas e atividades; entre as atividades, 

especial enfase e atribuida aos estudos do meio por revelarem aspectos diretos da realidade 
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e aos trabalhos em grupo por propiciarem troca de conhecimentos entre pontos de vistas 

diferentes. 

Outros detalhes da orienta<;iio educacional... 

Ali!is era muito importante essa questiio de se conhecer e a auto 

concentrac;iio no vocacional se usava o sociograma entiio as equipes eram 

formadas assim, voce ve o grau de conscientizac;iio; entiio havia aquela multipla 

escolhafalando de quem eu gosto mais, com quem eu quero trabalhar, o que eu niio 

quero trabalhar, entiio voce imagina se havia isso com os alunos havia com as 

proftssores tambem, quer dizer essa conscientizac;iio de trabalho profunda que 

havia, inclusive como orientadoras a gente tinha tambem contato com o aluno 

constante, com o professor constante era o cantata que voce trabalhava ... voce 

participava das dificuldades do professor na propria classe, do crescimento do 

professor na classe tern tanta coisa que eu niio me lembro mais que rea/mente e 

uma riqueza que eu nunca tinha vista em outro Iugar, nunca eu vi, s6 vi no 

vocacional esse trabalho integrado tanto assim! e muito dificil voce trabalhar isso 

fora de urn trabalho serio, fora de uma situac;iio de muito estudo porque o 

proftssor se melindra com muita facilidade, mesmo hi com todo esse trabalho, com 

esse preparo havia melindres imagina em outra forma. Por isso que foi urn Iongo 

tempo que voce tern de preparo; no Estcigio tinhamos muitas reuniiJes e muita 

dificuldade rea/mente por causa das caber;as formadas [de professoresj por 

Faculdades completamente diferentes, entiio cada urn vern com todo o seu arsenal 

de guerra, entiio se acha dono daquilo, niio admitindo que se abra nada, niio se 

integram; essa falta de integrat;iio e que dificulta todo o nosso trabalho na nossa 

vida, na nos sa vida familiar a fait a de integrar;iio e que rea/mente criam barreiras, 

porque cada urn faz a sua parte e niio tern integrar;iio, integrac;iio e muito mais 

profunda do que a inter-relat;iio, inter-curricular segundo o meu ponto de vista, 

esse ponto prci mim foi muito importante do vocacional, a valorizat;iio das areas, 

entiio como urn professor de Matemcitica niio era mais importante do que urn 

professor de Trabalhos Manuais e olha prti voce ter uma idliia, era tiio assim que 

isso quebrava urn padriio que vinha de muito Ionge, tanto assim que eu achava 

interessante quando eu dei Matemcitica porque eu tenho ate registro de 
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Matematica; na realidade voce percebe quanta voce e valorizada em fum;iio do 

medo na Escola Tradicional, professor de Matematica e o fulano, Trabalhos 

Manuais [o alunoj pode fazer o que quiser; hoje ja niio tern mais Trabalhos 

Manuais, Economia Domestica, naquele tempo tinha .. 

0 relato descreve em parte o cotidiano de uma orientadora educacional no 

vocacional; aponta o trabalho em grupo dos professores e de alunos buscando a inter

relas:ao e a convivencia, a partir do esfors;o mutuo de compreensao das varias linguagens e 

significados decorrentes da constante construs:ao de conhecimento. 

Os sociogramas elaborados pela orientas:ao educacional, somados a uma analise 

demonstravam a superas:ao de barreiras de relacionamento interpessoais do grupo. 

Outro aspecto que o depoimento assinala sao os esfors:os significativos em adotar 

instrumentos sociol6gicos, psicol6gicos e culturais para fazer o reconhecimento da 

comunidade onde se encontravam as escolas, bern como o ambiente intemo de cada escola. 

Tal esfors:o tecnico parece caracterizar os primeiros anos do ensino vocacional. 

Essa busca dos ginasios estaduais vocacionais pela convivencia em grupo, e a 

equiparas:ao de areas distintas, conforme sugere o relato, tinha como funs:ao quebrar 

tradis:oes hierarquicas entre disciplinas, difundidas pelo ensino tradicional. 

Outro aspecto que diferenciava o ensino dos vocacionais do ensino tradicional era a 

argiiis:ao: 

A questiio da Avaliat;iio, voce avaliava o aluno constantemente, o professor 

tambem porque era uma escola muito integrada de tal forma que voce via a 

participat;iio de cada um, voce sentia o crescimento do aluno 

A avalia<;ao nos GEVs, como e assinalada nesse trecho do depoimento, cumpria 

duas funs:oes: de examinar o empenho do aluno e seu processo na construs:ao do proprio 

conhecimento, e revelava a contribui<;ao do professor no que se refere ao processo de 

aprendizagem do aluno. Esse aspecto bivalente da avalia<;ao nos ginasios vocacionais 

demonstra a diferens:a existente entre esse ensino e o ensino tradicional no qual a avalias:ao 

examina apenas uma das partes envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. 
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Maria Nilde Mascellani coordenadora do SEV realizava reunioes pedagogicas na 

sede situada no Brooklin em Sao Paulo com os profissionais das cinco unidades escolares 

do vocacional: 

grandes reunii5es eram sempre de lideranc;a del a, inclusive voce ve [ o 

projeto pedag6gico] era tiio integrado que havia reuniOes com as Unidades em Siio 

Paulo, havia reuniOes das Orientadoras Pedag6gicas Educacionais junto com a 

equipe todinha de comando tambem em Siio Paulo, [reunii'Jes das] diversas areas 

tambem em Siio Paulo; porque niio eram assim ... separados, quer dizer que entiio 

os estudos eram todos integrados tambem nas Unidades, so que cada Unidade 

seguia o interesse da comunidade, entiio ai que diferenciavam as unidades! porque 

Batatais era uma comunidade diferente de Barretos diferente de Rio Claro. 

Esse trecho do depoimento, nos sugere o contexto pedagogico do vocacional e o 

suporte que os professores recebiam em termos de coordenayao, planejamento e supervisao 

das atividades. Cabe lembrar que cada unidade do vocacional tinha autonomia, pois 

estavam ligadas a realidade da comunidade em que estavam engajados, ao mesmo tempo, 

havia a coordena9ao do SEV que intervinha em todas as unidades por meio de reunioes 

para manter a mesma orienta9ao filosofica e pedagogica da experiencia educacional. 

Porem, no cotidiano da nossa entrevistada havia desaven9as com a Diretora da 

unidade escolar ... 

Desavenc;a sim porque a chefa eu acho que ela era muito policial, punho fechado, 

vamos dizer assim rigida! mas hoje eu entendo havia uma coisa pra cumprir. [Ela] 

era muito jirme entiio a desavenr;a que eu tinha era que eu niio aceitava certos 

comportamentos, certas posturas dela, mas eu hoje percebo que uai ... alguem tern 

que ter redea jirme! 

Chamamos aten9ao para esse trecho do depoimento por aclarar uma possivel fonte 

de conflitos entre a coordenas:ao centralizada do SEV; o papel pedagogico e administrativo 

(estabelecido em Regimento Interno dos Ginasios Vocacionais de 1966) pelo diretor das 

unidades escolares e os demais especialistas, bern como os professores. Embora a 

entrevistada admita que a centralizas:ao e controle eram necessarios, os depoimentos que 

obtivemos e documentos analisados indicam inUm.eros conflitos que acompanharam a 

trajetoria dos ginasios vocacionais. 
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N ossa proximo entrevistado foi professor e coordenador da area de Estudos 

Sociais, trabalhou no GEV de Americana. Ele revela a adequa<;ao do grau de complexidade 

dos estudos do meio conforme a serie ... 

Quarta serie ginasial ou oitava serie hoje, o estudo era o mundo sempre com 

unidade tematica por exemplo: Quais seriio as conseqiiencias de explosiio 

demografica no mundo? Uma unidade com esse nome, outra unidade da quarta 

serie, seria: 0 avanr;:o tecno/6gico e suas conseqiiencias para o homem 

contemportineo- entiio e uma tematica problematizante, com questoes pn:i resolver' 

agora dentro disto dava-se aula, tinha aulas nas classes porque se fazia muito 

trabalho de leitura e a gente puxava leitura, se estudava Literatura etc. Dai se 

fazia estudo do meio niio todo o tempo, se fazia muitos enquanto na prime ira serie; 

na segunda serie ginasial menos; na terceira, um de grande estilo multiplo no 

Brasil, que foi do meu tempo ... foi o estudo do meio que a terce ira serie ginasial foi 

pro Rio, estado do Rio de Janeiro, os maiores de 14 anos a Volta Redonda, e os 

menores de quatorze anos a Siderurgica de Barra Mansa, depois nos fomos ao Rio 

visitando os estaleiros, museus, passamos assim 10 dias no Rio de Janeiro, com 

gente pauperrima, muito pobres, e classe media baixa sem dinheiro, e a gente 

conseguia tudo de grar;:a dando hospedagem, ate que puseram fogo, em 68 no 

Calabour;:o! que era um restaurante universitario no Rio, comia-se la por uma 

bagatela o que seria 1 real hoje, e tambem tinha isso o mats rico pagava pro mats 

pobre, sem saber que estava pagando 

Os estudos do meio nao possuiam dota<;ao ors:amentaria nos GEV s. Em bora 

algumas vezes envolvessem viagens a longa distancia (Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

Parana, Mato Grosso etc.) e estadia prolongada (mais de urna semana), as unidades 

escolares nao contavam com recursos oficiais. A falta de recursos acentuou-se depois dos 

conflitos com o Govemador Ademar de Barros (como ja foi mencionado). Ao mesmo 

tempo, os vocacionais eram considerados escolas de elite por suas caracteristicas 

diferenciadas. De fato, as viagens eram financiadas pela capacidade de organizar pais e 

comunidades para obter os recursos necessarios, facilitando viagens dos alunos que nao 

disporiam de recursos familiares. 
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Tal conjunto de dimens5es superpostas e interpenetrantes se cruzaram na realizayao 

dos estudos do meio e e necessario descreve-las para aclarar os procedimentos. 

0 relato aponta, como jii descrito em outros relatos, a adequayao dos estudos do 

meio conforme serie e faixa etiiria; a preocupayao em propiciar ao aluno conhecimentos por 

meio de observayiio e investigayiio de processo de industrializayao (Siderurgia de Barra 

Mansa, Estaleiros) conjugado a visitas a museus. 

A area de Estudos Sociais era responsiivel no GEV de Americana pelo que seria 

visitado na viagem: 

Faziamos urn mapeamento preciso, tinha que se levantar tudo o que era pra ver, 

entiio o Hospital do Fogo Selvagem, minerac;iio que eu niio me lembro a mina 

esqueci o nome; entramos na Bolivia, visitamos o Pantanal, ou seja, jizemos urn 

levantamento; fomos numa cidade chamada Cidoldndia onde havia ai tribos 

indigenas, entiio nos jicamas Ia eu a Olga, a Elwfcia e a Aurea jicamas Ia uma 

semana praticamente fazendo levantamento de tudo; quando fazia levantamento ja 

perguntava par exemplo; eu fui num quartet perguntar se os alunos podem jicar 

hospedados aqui? entiio eu consegui no quartet prajicarem hospedados no quartet, 

entiio reduzia a despesa aquele dia, praticamente tudo de grar;a s6 que os alunos 

viio de trem e voltavam de trem, s6 que vejam bern era urn Estudo do 1\1eio da 

setima serie; na oitava que estudavam o mundo, quer dizer o ideal seria sair do 

pais, mas isso foi impassive!. 

A area de Estudos Sociais conforme sugere o depoimento era responsiivel por urn 

planejamento mais amplo, no qual se fazia urn mapeamento do que era possivel investigar e 

observar em lugares ainda nao visitados. Esse planejamento consistia em urn levantamento 

detalhado do que estudar e de quais maneiras se viabilizaria financeiramente os estudos do 

meio. 0 trabalho era realizado em conjunto com outros professores e orientadores. 

0 proximo depoimento e de urna professora especialista em Recursos Audiovisuais, 

que participou desde o inicio da experiencia do ensino dos vocacionais ate sua extin;;;ao. 

Trabalhou no GEV de Batatais de 1962 a 1965 e no GEV "Oswaldo Aranha" Sao Paulo de 

1966 a 1969. A entrevistada revela caracteristicas do metodo de ensino do vocacional, alia 

aos estudos do meio a tecnica de entrevista, identifica a pesquisa de campo com estudo do 
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mew e esclarece a op<;iio pedag6gica dos gimisios vocacionais por essa pnitica de 

investiga<;iio. 

Vamos dizer que o projeto do vocacional, o metoda de ensino vocacional e o 

metoda de estudo e investigm;:ao de problema e uma metodologia dialetica que tern 

como eixo o estudo de investigar;ao de problemas. Que problemas sao esses? Sao 

problemas de natureza social entao a pesquisa e praticamente a base de todo 

estudo dentro da experiencia pedag6gica do vocacional, a pesquisa bibliografica, 

eles tinham o estudo atraves dos livros. atraves de revistas, atraves de jornais, 

atraves de textos escritos, as pesquisas de fontes orais, os alunos tinham que fazer 

muitas entrevistas, entrevistas com ... eu me lembro quando eu estava em Batatais o 

Prefeito ia la na Escola dar entrevistas para os alunos. Eles planejavam o roteiro 

de entrevistas convidavam o Prefeito e. o Prefeito ia la ate para eles entenderem a 

questao da Prefeitura, como e que a Prefeitura !ida com os problemas da 

comunidade, um vereador, um artista plastico. Entiio a entrevista era muito usada 

como tecnica de pesquisa tambem, a entrevista, como o estudo do meio, como o 

estudo era integrado, cada professor orientava os alunos para o estudo do meio 

dentro da sua area voltados para os conteudos de sua disciplina, sem perder de 

vista o objetivo de integra<;ao. For exemplo Educar;ao Domestica orientava-os para 

nas entrevistas com as familias fazerem perguntas relevantes de interesse para a 

area de Educar;ao Domestica. Quando eles iam visitar os estabelecimentos 

comercias faziam perguntas da area econ6mica, em Praticas Comerciais. Enjim 

cada professor tinha assim o seu foco de interesse nesse estudo do meio, entao o 

que eu diria pra voce que o estudo do meio ele aparece como uma tecnica de 

pesquisa de campo, vamos dizer assim, mas ao inves de chamar pesquisa de campo 

e o nome estudo do meio, entiio ao inves de conhecer o jato s6 atraves de jornais, 

atraves do livro, a gente ia conhecer o jato no real, acontecendo. Entao ia conhecer 

uma fabrica funcionando, como e que ela funciona, entao quando ia estudar essa 

fabrica todos os aspectos de interesse estavam ali sendo vistos, a questao das 

relar;oes projissionais. 
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Conforme relato, as entrevistas nos vocacionais eram utilizadas como tecnica de 

pesqmsa com fins educativos. Parece-nos evidente a preocupayiio dessas escolas em 

oferecer ao aluno instrumentos de interpretas:ao pessoal para analise da realidade, 

independente da interpretas:ao dos fatos via jomais e revistas. A entrevista aliada ao estudo 

do meio, mantinha a mesma caracteristica documental de investigas:ao e formas:ao de 

opiniao sobre o fato em estudo. 

0 depoimento revela uma identidade entre pesquisa de campo e estudo do meio, tal 

conexao nos remete aos apontamentos de Compiani & Carneiro (1993). 0 trabalho de 

campo pode tomar-se excursiio formativa, ou seja valoriza-se a experiencia vivencial e o 

raciocinio 16gico dos alunos.(Compiani & Carneiro, 1993 :96) 

Continuando o relato, a depoente assinala o aspecto formador dos objetivos do 

ensino vocacional e o prop6sito profissional que era almejado para os alunos atraves dos 

estudos do meio. 

A gente podia dizer que o vocacional tinha dais eixos principais em termos de 

objetivo educacional, um era na forma(:ao do sujeito critico, transformador da 

realidade e, o outro era a descoberta de uma profissao de uma forma consciente. 

Os estudos do meio constituiam-se como atividades destinadas a tratar os dois eixos 

mencionados. Isso acha-se em acordo com o Regimento Interno dos Ginasios Vocacionais 

(1966) das escolas, no qual explicita a promos:ao e conhecimento dos campos de realizas:ao 

pro fissional ( dos objetivos- Art.2°, item 6). 

0 relato que segue, aclara a visao de mew e concepyiio de natureza que era 

difundida atraves dos estudos do meio pelos vocacionais. 

0 vocacional nao era uma proposta voltada ao estudo da natureza em si. 

ah! ... vou la conhecer as plantas! ela era um estudo do homem em intera(:ao com 

essa natureza e como dessa intera(:ao com a natureza o homem transforma essa 

natureza, quais sao as beneficios e as problemas que decorrem dessa intera(:ao, 

quer dizer, e ver o homem em intera9ao com essa natureza usando essa natureza 

em beneficios pr6prios mas, quais sao as problemas que sao decorrentes desse usa, 
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dessa transformat;iio tambtim. Entiio eu diria que a natureza e a natureza 

transformada pelo homem e como que eu me posiciono frente a essa transformat;iio 

para o beneficia da comunidade, da humanidade mas, ao mesmo tempo a visiio 

critica, da at;iio do homem frente a transformat;iio dessa natureza e uma coisa que 

eu nunca parei pra pensar muito mas, pelo que Maria Nilde sempre nos explicava, 

e eu me lembro que uma vez numa entrevista ate ela mostrou essa visiio dialetica -

das transformat;oes da realidade pelo homem, eu diria que e a natureza. 0 que a 

gente tinha era a preocupat;iio de conhecer o homem no meio rural, o homem na 

cidade, o homem no litoral, e ao conhecer o homem nesses diferentes contextos 

sitwi-lo em suas atividades, o homem e a sua relat;iio com o meio, o homem e a sua 

relat;iio com a natureza, o homem como transformador da natureza 

Conforme revela o depoimento a constru<;ao de uma concep<;ao de natureza a qual 

os ginasios vocacionais veiculavam aos alunos surge da conexao entre a tendencia 

metodol6gica (pedag6gica) e os fundamentos filos6ficos do ensino dos GEV s ao 

destacarem os processes politicos, hist6ricos, sociais no contexto dos estudos do meio por 

conseqiiencia conduzia o educando a constru<;ao de concep<;ao de natureza produzida pelo 

hom em. 

0 relato sugere reflex6es sobre as conseqiiencias do uso indevido da natureza, e a 

construs:ao de criticidade pelo aluno ao ponderar sobre a utilizac;ao da natureza. A nosso ver 

nao ha valorizas;ao da natureza, mas sim da produc;ao da natureza pelo homem, da 

transformas;ao do meio a partir da interac;ao do homem com os elementos que o meio 

disponibiliza. Como ja apontamos em outros depoimentos, os estudos do meio nos ginasios 

vocacionais conduziam o aluno a construs;ao de conhecimento da realidade social inserida 

em processes agricolas, fabris e tecnol6gicos nos quais a natureza e condicionada a 
subordinac;ao da atividade humana. 

0 proximo depoimento e de urn supervisor de curriculos da area de artes industriais 

que trabalhou nos ginasios vocacionais desde 1963 ate a extins;ao dessas escolas, nosso 

entrevistado aponta a necessidade das artes industriais em utilizar os estudos do meio para 

realizar urn dos aspectos importantes do conhecimento dessa disciplina. 
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Artes lndustriais tern que estudar ali in loco, porque alem do estudo te6rico tern o 

estudo pratico do conteudo de artes industriais. Ele se caracteriza por tres 

especies: eu diria o primeiro seria operar;oes pra executar qualquer trabalho, 

operar;oes manuais ou em mtiquina pra executar qualquer trabalho, as informar;oes 

tecnol6gicas correspondentes a tudo aquila que eles usam desde uma ferramenta 

ate a mtiquina e da materia prima. E tern urn conteudo que e mais caracterizado 

como de integrar;iio que e o conteudo de conhecimento do processo de 

desenvolvimento industrial, que e mais abrangente niio e tao especijico compete 

muito mais a area de Estudos Sociais 

0 relata assinala a importiincia dos estudos do meio na constru9iio de conhecimento 

mms abrangente relativo ao conteudo ligado ao desenvolvimento industrial, sugere urn 

estudo in loco visando investigar dos meios tecnol6gicos ligados a disciplina e revela 

dimens5es importantes no que se refere a voca9iio do aluno. Primeiro sugere entender a 

manipula9iio ( o a! uno utiliza a maquina). 0 momenta seguinte implica o que vai ser tratado 

no estudo do meio, corresponde a entender a tecnologia ( o a! uno visita a fabrica). A terceira 

dimensao trata de explicar as rela9oes sociais que ocorrem no trabalho ( o a! uno analisa as 

rela((5es sociais de produ9iio ). 

Prosseguindo o depoimento, algumas caracteristicas dos alunos sao apontadas pelo 

entrevistado, tais caracteristicas implicavam uma aten9iio mais atenta do professor. 

nos tinhamos alunos separados par classes entre alunos que eram mais te6ricos, 

alunos que eram te6ricos e prtiticos e alunos essencialmente praticos. Entiio o tipo 

de abordagem para essa classijicar;iio era diferente de uma turma pra outra Eu me 

lembro que muitas vezes os prtiticos niio falavam nada, mas demonstravam atrawis 

dos objetos, entiio silo principios de aprendizagem completamente diferentes tendo 

em vista o ser humano, a capacidade o que o individuo tern dentro da sua caber;a 

do seu esquema. [0 professor devia estar} super antenado, se voce niio estiver 

antenado eu acho que voce niio tern capacidade de boa aula porque o a/uno, 

dependendo da quantidade [de informar;iio} pode niio ter entendido bulhufas, o 

assunto foi muito dijicil pra ele, foi colocado de uma mane ira ultra te6rica, e ele e 

pratico, ou ele foi colocado muito pratico e o te6rico muitas vezes custa a entender, 
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quer dizer. s6 visualizando a pratica, entiio essas variantes se da em lodas as aulas 

e o professor precisa estar sempre antenado 

A classifica<;i'io dos alunos em te6ricos, pniticos e te6rico-pn\ticos sugere que os 

gimisios vocacionais tinham preocupa<;i'io com a abordagem dos conteudos expostos aos 

alunos. visando garantir urn aprendizado adequado, alinhado as habilidades e capacidade de 

compreensi'io de cada educando, para tanto o professor deveria ser sensivel a tais 

caracteristicas, adaptando suas aulas conforme a necessidade do aluno. Alem disso. a 

orienta<;i'io educacional auxiliava o trabalho do professor e, ao mesmo tempo, colaborava 

com o desenvolvimento do a! uno. 

Proximo depoimento e de uma pesquisadora que realizava a sondagem de 

comunidades para o SEV. Em seu relato sao assinalados tra<;os importantcs do curso de 

treinamento e os criterios para escolha dos docentes dessas Escolas. 

Eu acho que o grande merito do vocacional foi ser capaz de treinar professores, 

porque por exemplo eu lembro do Mirtes falando assim, durante 6 meses eles 

tinham urn treinamento intensivo, eu vi uma vez ela comentar isso: se o cara niio 

tiver urn conhecimento especifico eu far;o ele estudar, agora se ele niio liver uma 

.filosofia de educa<;iio eu niio consigo faze-lo tornar-se urn professor. Ela batia 

nisso. quer dizer por 6 meses o pessoal aprendia Pedagogia num Curso de 

Educar;iio. Porque no quotidiano [do vocacional} se eu tivesse limitm;oes no minha 

formar;iio eu tinha urn Supervisor, que ia me fazer ler. ia me fazer estudar e ia 

descobrir quais eram as minhas limitar;oes e aprofundar. 0 curso era rea/mente de 

jormar o educador, podemos dizer, de desenvolver o educador. Aproveitar as 

potencia!idades do sujeito e trazer a tona. Eu acho que em termos deformar;iio, por 

exemplo: muita gente, as vezes, considerado urn born professor na Rede Publica, 

acabou niio sendo selecionado pro vocacional. Exatamente visto que aquele cara 

tinha s6 a tecnica, ele tinha s6 conhecimento especifico da sua disciplina e pouco 

aber/o pra a integrar;iio, e eu conher;o genie que chegou a niio ser selecionado, eu 

conher;o de outras circunstdncias; digo olha! Rea/mente niio tinha o perfil' Sabe 

aquele lipo geninho! Que e aquela autoridade na sua disciplina! Mas niio enxerga 

urn pouco a/em ... e por at! 
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0 depoimento aponta a preocupa<;ao do ensino vocacional em despertar em seus 

professores o educador para a sala de aula, o qual poderia compreender a proposta 

filos6fica da escola e desenvolver urn trabalho com o comprometimento e engajamento na 

comunidade. 

Cabe assinalar que o esfon;:o para aperfei<;oar, despertar e conscientizar os 

professores, em ambiente de dedica<;ao exclusiva a escola gerava inillneros conflitos e, 

simultaneamente era urn clima criativo capaz de construir novas situa<;5es e solus:oes 

educacionais. 

Os elementos reunidos nos varios depoimentos aclaram tra<;os relevantes do estudo 

da natureza, eram aspectos subordinados e secundarios dos estudos do meio. Apesar de 

encontrarmos observa<;5es em defesa da ideia de que os estudos do meio tratavam da 

"natureza e da cultura" (Balzan et a!, I 969: I 00), ha predominancia da concepc;:ao de que a 

natureza e passiva e controlada pelas atividades econ6micas, sociais e culturais. 

Os fluxos e processos descritos ajudam a entender a realidade social e seus 

problemas. Os depoimentos e docurnentos reunidos enfatizam a observas:ao do fen6meno 

socio-cultural e desprezam a observa91iO da natureza ( o que indicaria atribuir importancia a 

processos e ciclos naturais). De certo modo, a natureza e urn ente quase ausente dos 

assuntos predominantes do ensino vocacional. Nao podemos dizer que a natureza inexistiu. 

Por mais desprezados que fossem os processos naturais, defendemos que a inovas:ao 

educacional realizada pelos vocacionais proporcionou condi<;5es para o desenvolvimento 

do pensamento cientifico, matematico e metodol6gico vinculado a natureza. Estudos 

dirigidos e estudos livres abriam a possibilidade de despertar a voca91io cientifica de alguns 

alunos. Estes eram ajudados em seus interesses pelos professores de ciencias. Dessa 

maneira percebe-se como a mudan9a educacional e curricular propiciou condi<;6es de 

aperfei<;oamento dos estudos da natureza apesar de ser urn interesse menor nessas escolas. 

A prioridade dada aos estudos sociais conduziu ao abandono relativo dos estudos da 

natureza . 0 conhecimento da realidade pendeu claramente para a realidade social e, como 

mostram os depoimentos, o meio tomou-se predominantemente limitado aos espa<;os 

artificiais (a fabrica, a cidade, o comercio, os museus, etc.) 

Estudos do meio aqui descritos demonstram que o conceito de natureza recebeu 

pouca atens:ao dos planejadores e formadores do ensino vocacional. Ao tratar da natureza, 
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nao caracterizaram o papel da observa<;ao da natureza na forma<;ao dos alunos, ao 

menosprezarem a importancia do pensamento 16gico e matematico aplicado a processos e 

ciclos naturais, sobrevalorizou-se a perspectiva humanista. 

Na perspectiva atual, os estudos do meio foram parc1ms e limitados aos 

conhecimentos s6cio-culturais. A conscientiza<;ao esteve vinculada a aspectos e rela<;iles 

SOCialS. 

Dentro de tal contexto, a rela9iio com a natureza restringiu-se a uma dimensao 

idflica: se a concep<;:iio de natureza veiculada nos estudos do meio era a natureza 

humanizada e a servi<;:o do homem, por outro !ado, a natureza dos acampamentos realizados 

pelos vocacionais era algo a ser contemplado, temido simultaneamente, era uma forma de 

teste de certos aprendizados tecnicos e de sobrevivencia em grupo, a rela<;:ao dos homens 

com a natureza nos acarnpamentos tornou-se analoga a do escoteiro com a floresta. 

Se compararmos as ideias de trabalho de campo de Compiani & Carneiro ( 1993) e 

Fantinel (2000) com os estudos do meio do vocacional encontraremos diferen<;:as quanto a 
concep<;:iio de natureza veiculada. As atividades relatadas por Fantinel (2000) conduzem os 

alunos a observar, descrever e compreender os processos naturais e suas mutuas inter

rela<;:oes no ambiente de Belo Horizonte. A conscientiza<;:ao implicitamente defendida por 

Fan tine! (2000) e aquela que revela como o hom em organizado socialmente (pelo trabalho) 

altera ciclos e fluxos em que o meio urbano esta inserido. Neste caso, trata-se de explicitar 

inter-rela<;:oes da sociedade e natureza. 0 ensino valoriza a natureza e chama aten<;:ao para 

responsabilidades individuais e coletivas dos estudantes. 

Carninho diverso foi seguido pelo vocacional. Os estudos do meio restringiram-se a 

tratar dos processos do mundo social e economico. A natureza foi limitada a fornecedora de 

materias primas. Rela<;:oes sociais, economicas e culturais ocupararn urn papel fundamental. 

Cabe acrescentar que naquela epoca, a perspectiva desenvolvimentista e progressista 

nao tratava as questoes arnbientais que a nos sao muito familiares no presente. 

Sem duvida, os vocacionais foram urn significative avan9o na educa9ao. A 

inova9iio produzida acha-se alinhada com experiencias relatadas no texto de Apple & 

Beane (1997), por eles denominadas escolas democraticas. 

Alem disso, assinalarnos que nos limites deste estudo nao obtivemos relatos 

especificos ou documentos do ensino de Ciencias dos ginasios vocacionais. Embora 
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acreditamos que houve avans:os tambem nesse ambito e a integras:ao de Ciencias com as 

outras areas (sobretudo Estudos Sociais) pode ter contribufdo para aperfeis:oar a observas:ao 

e visa de natureza nos estudos do meio e nos vocacionais. 
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5 

REFLEXOES A LUZ DE ALGUNS TEORICOS 

Compreendemos que o inicio de uma reflexiio sobre os tra~os capitais dos estudos 

do meio conduz a aclarar a concep~iio de natureza existente nessas pniticas pedag6gicas, 

desenvolvidas nos ginasios estaduais vocacionais. Ao Iongo desta pesquisa, percebemos 

aspectos polissemicos que se fizeram presentes, entre esses elementos destacamos os 

termos: aprender fazendo, aprender a aprender, ensino critico, participa~iio coletiva em 

solu~oes de problemas, ensino para conscientiza~iio, ensinar a partir da realidade do aluno, 

forma~iio do sujeito transformador do seu meio, metodologia diah!tica e outros elementos 

que admitem amplas interpreta~oes e conduzem a formular caracteriza;;:oes, mas muitas 

duvidas e indefini~oes permanecem. 

Dentro dos limites deste estudo, observamos desde o inicio certa estrutura presente 

nos estudos do meio: passagem do concreto para o abstrato, do proximo para o distante, do 

sincretico para o analitico alcan.;:ando a sintese, do mais simples para o mais complexo 

vinculado a idade dos alunos. A persistencia de tais aspectos lembra fortemente a 

psicologia genetica de Jean Piaget que sera aqui usada para examinar alguns elementos 

relevantes dos estudos do meio. 
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Chama atens:ao certos trechos dos Planas Pedag6gicos e Administrativos dos 

Gincisios Vocacionais (1968:85, 92, 93): 

"Toda situayao de estudo, no Vocacional, e uma investigayao que, no seu curse, constr6i o 

pensamento operat6rio. Essa construc;ao e progressiva, como tambem sao progressivas as situac;Oes 

de estudo propostas: estudo dirigido, supervisionado, livre. A medida que o aluno progride no 

processo de estudo e chega ao maior dominic de tecnicas de trabalho, as formas de investigac;ao se 

tomam mais complexas. Nas I a e 2a series e, mais especialmente, na 1 a o estudo dirigido constitui a 

base do processo. Dado o nivel de desenvolvimento intelectual do aluno e a sua inexperiencia, o 

professor o orienta mais de perto. As proposic;Oes sao menos amplas e colocadas passe a passe." 

(Pianos Pedag6gicos e Administrativos dos Gimisios Vocacionais, 1968:94) 

0 caniter progressive, a linguagem que recorre a niveis de complexidade do 

pensarnento lembraria certos esquemas de pensarnento tipicos da abordagem piagetiana. 

Mas, por outro !ado, e notavel a ausencia de referencias ao pensarnento 16gico e suas fases 

que assinalarn os estudos de PiageL 0 trecho trazido aqui bern poderia ser comparado a 

tecnicas de didatica que forarn populares no ensino de pedagogia no final da decada de 

1950 e nos anos seguintes. Neste caso, percebemos o esfors:o de inovas:ao proximo do uso 

de modernas tecnicas didciticas. 

No JD Simp6sio do Ensino Vocacional, realizado de 08 a 12 de julho de 1968, ha 

cita96es da Psicologia da Inteligencia de Jean Piaget: 

" ... A integrayao entre as areas e indispensAvel em todo trabalho educacional que considerar 

o homem como uma realidade global. A prop6sito, Piaget, referindo-se ao carater operat6rio e 

globalizador da inteligencia, afirma: as operaqi5es sao assim concebidas como agrupando-se 

necessariamente em sistemas de conjunto, comparc'iveis Gs formas da teoria, da Gestalt, as que, 

Ionge de serem estciticas e dadas des de o principia, silo m6veis, reversiveis e niio se restringem em si 

mesmas, seniio no termo do processo genritico ao mesmo tempo individual e social, que as 

caracteriza ( ... ) Em poucas palavras, o caniter, o essencial do pensamento l6gico e ser operat6rio, 

isto e, possuir a capacidade de prolongar a aqao, interiorizando-a." (I Simp6sio do Ensino 

Vocacional, 1968. Relatora Carmen Craidy) 

A passagem em documento que analisa a experiencia realizada nos anos anteriores, 

parece incluir Piaget como urn apendice que corrobora conclusoes obtidas da experiencia 

e/ou, combina reflexao sobre experiencia e Gestalt A segunda parte do texto revela o 
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caniter acess6rio da referencia a Piaget, pois para este o essencial do pensamento l6gico 

sao justarnente as passagens de formas concretas e operat6rias para as etapas formais que 

prescindiriarn do carater operat6rio. 

Ah!m dos Pianos Pedag6gicos e Administrativos e dos relat6rios apresentados no I 

Simp6sio do Ensino Vocacional acima mencionados, os Relat6rios de Orientadores 

Educacionais (1967) e depoimentos desta pesquisa sugerem ensino que parte do aspecto 

concreto para o complexo e abstrato, do elemento local para o global. 

Hannoun (1977) apresenta tras:os relevantes da psicologia piagetiana nas propostas 

de atividades explorat6rias e estudos do meio para o ensino frances na decada de 1970. 

Hannoun ( 1977) compreende que o processo de sincretismo, analise, sintese, e o processo 

fundamental de toda aquisis:ao cientifica e objetiva de urn conhecimento. Para o Autor, 

cada faixa etaria do educando tern seu nivel conceitual controlado e refors:ado pela 

reinversao e transferencia operat6ria a outro problema similar ou diferente, o qual conduz 

ao nivel conceitual superior que segue uma espiral crescente. 

Conforme Hannoun (1977), faz parte da realidade do aluno o meio humano e o 

meio material ligados integralmente (residencias, ruas, arvores, veiculos, as pessoas que 

transitarn nas ruas, seus costumes e tarefas), constituindo seu meio como urn todo. Porem, 

e o meio imediato que intervem na vida do aluno a partir da vivencia no plano afetivo e 

fisico. 0 meio distante ao aluno, segundo Hannoun (1977), e tratado mediante documentos 

e meios audiovisuais, dos quais o professor devera cuidar da maneira como sao 

apresentados, avaliando suas significas:oes e o seu valor reflexivo da realidade. 

Hannoun (1977) assinala que a intermedias:ao da relas:ao entre o aluno e o meio 

passa pela educas:ao atraves das atividades explorat6rias, que permitem a experiencia e 

reflexao sobre esse meio. Com o auxilio do professor nas atividades explorat6rias, o Autor 

aponta que o aluno descobre o meio preparando-se para atuar no meio material, e interagir 

com o meio humano aprendendo a adaptar-se atraves das varias construs;oes de 

conhecimento cientifico. 
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Conforme Hannoun (1977:46), o planejamento de urn estudo do meio constitui-se 

das seguintes etapas: a observa<;:ao do objeto fisico; reconhecimento dos seres vivos; 

descobrimento das causas dos fen6menos; o aprendizado do aluno no que se refere a situar

se e a situar os objetos no espa<;:o, e os acontecimentos no tempo atraves do espa<;:o e tempo 

simultaneamente vivido, percebido e concebido. Para Hannoun (1977), a estrutura de 

investiga<;:ao passa por alguns aspectos sucessivos: as motiva<;:iies reais para a investiga<;:ao, 

e as reflexoes sobre as perspectivas e finalidades dessa investiga<;ao; num segundo 

momento, a procura do campo da experiencia, e reflexoes que os alunos tentarao organizar 

de forma coerente a partir dos resultados obtidos durante a investiga<;:ao. 

Segundo Hannoun (1977), a partir da realiza<;:ao dessas etapas planejadas pelo 

professor o aluno adquirini urn metoda de pensar, o qual compoe a exigencia de ana.Jises 

com experiencias frente ao meio. Hannoun (1977) apresenta urn possivel modelo 

esquematizado que parte da experiencia para a reflexao e desta retorna a experiencia em 

plano mais elevado. Trata-se de processo de investiga<;:ao. 

Procurando elucidar e aprofundar nossa analise, comparamos os estudos do meio 

com o modelo piagetiano exposto por Hannoun (1977). 

Nosso objetivo e a partir de referencial te6rico examinar aspectos do vocacional 

que nao foram tratados e que devem aclarar como os estudos do meio eram realizados. 

( conforme j a mencionado ). 

Assinalamos, que a nosso ver a concep<;:ao e as praticas pedag6gicas do ensino do 

vocacional possuem multiplas fontes psicol6gicas e humanistas. A proposta do vocacional 

nao corresponde a mera aplicao;:ao de escola filos6fica ou psicol6gica. 

As etapas do estudo do meio eram realizadas em grupo por professores e alunos de 

uma sequencia comparavel aos esquemas piagetianos. 

1) Conhecimento Sincretico: 
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• motivac;;ao da investigac;;ao por meio de uma situac;;ao problema integrante 

da unidade pedagogica, aula plataforma e caracterizac;;ao do core 

curriculum em tomo de estudos sociais; 

• pesquisa antecipada preliminar para elaborac;;ao de uma hipotese; a 

elaborac;;ao de questionarios para entrevistas voltadas para o interesse de 

cada disciplina participante do estudo do meio; a observac;;ao in loco; 

2) Analise.· 

• a investigac;;ao individual e em grupo em outras fontes de informac;;ao para 

aprofundar conhecimentos sobre o que foi constatado a partir de entrevistas 

e do contato com o meio; 

3) Sfntese: 

• urn confronto entre o material coletado no estudo do mew e as 

informac;;6es obtidas de fontes documentais e de conteudos especificos das 

disciplinais; 

• a organizac;;ao dos resultados e a exposic;;ao para a comunidade escolar do 

conhecimento construido e respostas as hipoteses Jevantadas. 

Pudemos verificar nos depoimentos que a dimensao e complexidade do estudo do 

meio variava conforme a faixa etaria dos alunos. Os depoimentos revelam de certo modo, 

que os educandos eram expostos a passagem do estado sincretico para a sintese. 0 

problema inicial ajudava a desestruturar o aluno e o instigava para atividades, observac;;6es, 

etc. em tomo de algo proximo de sua vivencia, de seu dia-a-dia. 0 passo analitico 

(levantamento de informac;;6es sobre problema) aumentava a abstrac;;ao e permitia urn 

distanciamento conceitual do problema. A re-aproximac;;ao sintetica completava o quadro 

na assembleia do estudo do meio. 

Os passos seguintes de uma serie para outra, dos alunos mais jovens para os mais 

velhos, podem ser tratados como uma escala do mais proximo para o mais distante. A 
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enfase na vivencia proxima do aluno de 11-12 anos de idade encontra correspondencia no 

estudo da comunidade. A escala espacial paulatinamente se amplia e passa a tratar do 

espa<;:o concebido nos alunos de 14-15 anos. 

As ami1ises realizadas mostram que hi coerencia entre as etapas e procedimentos 

adotados pelos vocacionais nos estudos do meio e certas propostas pedag6gicas originirias 

da psicologia genetica de Piaget. 

Por outro !ado, e necessario assinalar que o campo da diditica, na decada de 1960, 

enfatizava fortemente o uso de tecnicas diditicas modernas. Virias delas achavam-se no 

vocaciona1: trabalhos de grupo, estudos dirigidos, etc. 

0 que em parte caracteriza o ensino vocacional e o movimento que reline de 

maneira coerente a conceps:ao pedag6gica as tecnicas de ensino uti1izadas . Tal pratica 

assemelha-se ao movimento da pnitica para a teoria e desta de volta a pratica conforme foi 

exp1orado por Negrao (1996). 
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CONCLUSOES 

Considera~iies sobre a trajetoria do ensino dos gin:isios estaduais vocacionais e 

sua contribui~ao 

Os gimisios estaduais vocacionais promoveram mudanya curricular e pedag6gica 

contextualizada no ambiente desenvolvimentista do inicio da decada de 1960. Sua 

concepyao e praticas pedag6gicas sao comparaveis a ideias progressistas emanadas de 

educadores brasileiros, pensadores isebianos etc. 

Ao mesmo tempo, a criayao dos GEV s acha-se motivada por influencias tecnicistas 

associadas a movimentos em defesa do ensino secund:irio tecnico e industrial. 

Apesar disso, foi de fundamental import§.ncia a autonomia pedag6gica e 

administrativa para planejar e supervisionar as unidades educacionais pelo SEV. 
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0 que os estudos do meio dos vocacionais nos trazem de novo? 

A analise permite afirmar que os estudos do meio foram utilizados por diferentes 

disciplinas que fizeram parte de urn processo de integras:ao de conteudos para resolver 

problemas. 0 ensino em tomo de problemas facilitou a integras:ao de conteudos e 

atividades pedag6gicas. Dentre estas os estudos do meio e trabalhos de grupo, tiveram 

importante funs:ao social e pedag6gica. 

A seles:ao de problemas a serem investigados pelos estudos do mew estavam 

dominantemente vinculados a aspectos de conscientizac;ao da realidade sociaL Isso era 

coerente com urn ensino que privilegiou a area de Estudos Sociais (incentivando integras:ao 

das disciplinas de Geografia e Hist6ria). 

Os estudos do meio do vocacional propiciavam conexoes entre conhecimentos 

te6ricos e vivenciados. Isso gerava constru<;ao de conhecimento pelo aluno. (individual e 

coletivamente ). 

A partir da integras:ao de disciplinas consideramos que a pratica dos estudos do 

mew estimulou a aprendizagem de aspectos da realidade de forma global e processual; 

desenvolvia a capacidade de perceber integralmente, inter-relacionando, os aspectos 

sociais, politicos e culturais do local estudado. 0 esfors:o de integras:ao implicou que cada 

professor, a partir de sua disciplina, estabeleceu vinculos aos conteudos desenvolvidos nos 

estudos do meio com os conteudos abordados pelos professores de Estudos Sociais, 

caracterizando os estudos do meio como atividade educacional integradora de diversos 

conteudos em tomo de urn problema. 

Os estudos do meio enfatizavam os processos hist6rico-sociais demonstrando urn 

total alinhamento com os pressupostos filos6ficos do ensino do vocacionaL Nessa pratica 

pedag6gica o assunto a ser estudado era abordado por meio de analise e investiga<;ao de urn 

problema. Isso conduzia ao entendimento do tema por meio de conexoes de ideias e fatos, 

o que sugere que os estudos do meio estimulavam o aprendizado dos processos ligados ao 

ambiente estudado. 
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Os estudos do meio propiciaram a produs;ao de conhecimento a partir das pesquisas, 

entrevistas, reflexoes in loco nos quais alunos e professores compartilhavam saberes e 

interagiam com o local estudado. 

A partir da categoria de natureza humanizada, consideramos que mediante 

pesquisas, observas;oes e reflexoes in loco, os estudos do meio conduziam ao 

reconhecimento da as;ao do homem sobre a natureza, do homem trabalhador transformando 

e reconstruindo a natureza a partir das relas;oes culturais politicas e sociais. Os estudos do 

meio contribuiram para a construs;ao de conhecimentos sobre a humanizas;ao, tra.;o capital 

da conceps;ao do ensino vocacional. 

0 metodo de ensino dos GEV s era o dialetico e recorria a diferentes tecnicas de 

ensino. Dentre os estudos do meio desenvolvidos este metodo ocupa papel relevante. 

Os estudos do meio foram amplamente adotados como tecnica de ensino para 

atingir objetivos educacionais informativos e formativos, chamam atens;ao para a alma do 

projeto da escola combinando cidadania, interdisciplinaridade e formas;ao. Isso nao esta tao 

evidente em outras pesquisas. 

Os estudos do meio realizados nos vocacionais constituiram-se como urn 

procedimento pedag6gico ativo para formar a consciencia dos alunos sobre a realidade 

brasileira e permitiram urn estreitamento entre os conceitos escolares, gerais e universais e 

sua base empirica. 
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ANEXOS 

GUIA DE ENTREVIST AS 

Guias 

• Objetivos dos estudos do meio. 

• Sistematizas:ao e avalias:ao dos estudos do meio . 

• Relas:ao entre o core curriculun e os conteudos abordados nos 

estudos do meio. 

• Elaboras:ao do core curriculun. 

• A dinii.mica da area Estudos Sociais . 

• A integras:ao das areas para a elaboras:ao dos estudos do meio 

• Os temas geralmente abordados nos estudos do meio. 

• A visiio de meio e a interas:ao homem-meio . 

• A construs:ao da interas:ao social nos estudos do meio . 

• Relas:ao natureza e trabalho . 

• A visao s6cio-ambiental de natureza 
I 

- '' • Conceps:ao utthtansta de natureza. 

• Relas:ao educador e educando mediada pela realidade social. 

• Conceps:ao de a! uno e conceps:ao de professor. 

• Qualificas:ao do professor para utiliza9iio dos estudos do meio. 
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