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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo estabelecer um comparativo entre duas
experiências educacionais realizadas na cidade de Salvador-Bahia na segunda
metade do século XX e consideradas inovadoras a seu tempo. O Centro
Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque – e os Centros Integrados de
Educação dando destaque ao Centro Integrado Anísio Teixeira sendo estas
duas escolas com funcionamento de forma integral e em tempo integral cujo
foco era o de dar a crianças e jovens uma educação completa, nessa
perspectiva o diferencial dessas experiências estava nos objetivos por elas
determinados: uma educação que auxiliasse o indivíduo não apenas quanto
aos aspectos cognitivos ou intelectuais, mas também no seu desenvolvimento
como um todo. Para isto serão aqui analisadas as bases teóricas que as
justificam, a Escola Nova e a Escola Única, seus precursores e como estas
foram transpostas para a realidade baiana. Serão analisadas também as duas
experiências com suas especificidades e como elas foram de fato efetivadas
segundo os participantes diretos das experiências educacionais e por fim
estabelecer um comparativo entre ambas na tentativa de identificar suas
semelhanças e diferenças e qual a importância das mesmas para a História da
Educação na Bahia a seu tempo e para a atualidade, ou seja o seu legado
enquanto experiências educacionais inovadoras.
Palavras-chave: História da educação; Experiências Inovadoras; Escola em
tempo integral; Escola Nova; Escola Única.

ABSTRACT
This work aims to establish a comparison between two educational experiments
carried out in the city of Salvador, Bahia in the second half of the twentieth
century and considered innovative in its time. The Carneiro Ribeiro Educational
Center - School Park - and the Integrated Centers of Education highlighting the
Integrated Center Teixeira with these two schools operating in full and full time
whose focus was to give children and youth a complete education in this
perspective the spread of these experiences was the goals they have laid down:
an education that would help the individual not only on the cognitive or
intellectual, but also in its development as a whole. For this will be discussed
below the theoretical basis justifying them, the New School and the Single
School, their precursors and how these have been incorporated into the Bahia
reality. They will also be analyzed the two experiences with their specificities
and how they were in fact effected under the direct participants of the
educational experiences and finally establish a comparison between them in an
attempt to identify their similarities and differences and the importance of them
for the History of Education Bahia your time and for today, that is his legacy as
innovative educational experiences.
Keywords: History of education; Innovative Experiences; School full time; New
school; Single school.
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INTRODUÇÃO
Entendendo a escola como um espaço de interação com o outro e com o
mundo tendo como uma de suas finalidades, segundo Anísio Teixeira,
relacionar o cotidiano escolar com um projeto de formação para a vida, onde as
relações sociais possuem tanta importância quanto os conteúdos curriculares
abordados por ela e sua influência no desenvolvimento social, psicológico e
cognitivo do indivíduo.
A proposta dessa dissertação é analisar e comparar dois projetos de
escolas consideradas há seu tempo e até a atualidade inovadoras tanto no que
se refere às suas propostas pedagógicas, quanto à sua realização tomando
desde o espaço físico onde foram construídas às relações estabelecidas entre
educandos, professores, gestores, funcionários e a comunidade no período
inicial do seu funcionamento, levando-se em conta que tais escolas passaram
por modificações no decorrer dos anos excluindo assim as características de
interesse para esse estudo.
As experiências educacionais objetos desse estudo foram realizadas na
Bahia entre as décadas de 1950 e 1960, sendo elas: o CECR – Centro
Educacional Carneiro Ribeiro; e os Centros Integrados de Educação, com
destaque para o CIAT - Centro Integrado Anísio Teixeira. Essa pesquisa tem
como objetivo principal destacar dentro dessas propostas educacionais não
apenas o diferencial em seus currículos como também suas influências na
formação escolar, em Salvador, do primário a partir da análise do CECR ao
ensino médio com a análise da proposta educacional do CIAT no período em
que começaram a funcionar e estabelecendo como foco a escola de tempo
integral e a formação para a vida e para o trabalho, como estes foram
estabelecidos, partindo de suas bases teóricas à suas implantações.
Dessa forma, através da fala da professora Eugênia Lúcia, ao tratar da
proposta dos Centros Integrados de Educação, uma valiosa síntese do objetivo
dessas escolas pode ser obtida sendo válida aos dois casos. Segundo ela, o
Centro Integrado de Educação pretendia possuir aspectos específicos que
viessem a dar "condições de criar um clima propício ao desenvolvimento
harmônico de todas as potencialidades do aluno, o que só se pode processar
com a ajuda da comunidade a que pertence"(Eugênia Lúcia – Professora e
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Coordenadora do Setor de Ciências Humanas no CIAT - 1968 a 1970 - em
narrativa sobre experiência no CIAT).
A participação da comunidade e as relações da escola com esta é um
ponto importante a se destacar no estudo dessas propostas, visto que, essas
escolas pertencem a uma comunidade bem específica: um conjunto de bairros
em Salvador localizados no entorno do bairro da Liberdade, um dos bairros
mais populares e populosos da cidade de maioria afro-brasileira que no período
entre 1940 e 1960 passava por mudanças político, sociais e econômicas
movimentados pelo desenvolvimento industrial e as novas necessidades para o
progresso que o seguira.

Dessa forma, mesmo atendendo a demandas

diferentes em décadas diferentes, as duas escolas trouxeram impactos
semelhantes a uma comunidade culturalmente rica, mas ainda pouco assistida
pelo poder público, principalmente no que diz respeito a educação, sobretudo a
escolarização formal.
Para isto, o presente trabalho tem como percurso a análise desses dois
projetos educacionais levando em conta, principalmente, suas bases teóricas e
seus objetivos de formação para o mundo e para o trabalho. Serão feitas, no
primeiro momento, análises das principais correntes da educação renovadora
do final do século XIX e início do século XX, sendo estas a Escola Moderna
nas ideias de Francisco Ferrer & Guardia como precursora das ideias de
educação para a modernidade, a Escola Nova, fundamentada nas ideias de
John Dewey e trazida à Bahia pelo educador baiano Anísio Teixeira por meio
de seus estudos e também com implantação do Centro Educacional Carneiro
Ribeiro, partindo para os pressupostos da Escola Única, movimento
educacional iniciado na Europa na década de 1930 tendo como um dos seus
precursores o Espanhol Lourenzo Luzoriaga e das Escolas Compreensivas que
servirão de base para a análise do projeto dos Centros Integrados de
Educação, com o foco para o Centro Integrado Anísio Teixeira, sendo estas as
principais bases teóricas para tratar das experiências educacionais em
questão.
Para ilustrar melhor as propostas que serão analisadas é importante
trazer um breve resumo acerca das mesmas, seguindo, para isto, a ordem
cronológica de realização destas.
Primeiramente o Centro Educacional Carneiro Ribeiro que aqui será
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denominado, por vezes, pela sigla CECR, ou Escola Parque, como passou a
ser popularmente chamado, embora não seja esse o único espaço que compõe
o núcleo de educação do CECR que foi inaugurado em 1951 e é bem
conhecido por todos os moradores do bairro e estudiosos de diversas áreas
como uma escola de referência em educação primária em Salvador, sendo
desta

forma,

ainda

bastante

respeitada

pela

sua

história

e

pela

representatividade que possui até os dias atuais no que diz respeito às
propostas inovadoras em educação na Bahia no século XX.
Trata-se de um centro Popular de Educação, uma escola primária
regular e de tempo integral que fez parte do projeto educacional proposto por
Anísio Spínola Teixeira enquanto secretário de Educação e Saúde do Estado
da Bahia (1948 – 1951) planejamento este que incluía, além de outras
medidas, a construção de mais centros populares em diversos locais da cidade
possuindo as mesmas características. Dessa forma, segundo Menezes, (2000),
o CECR entra no cenário da educação baiana trazendo como um ponto
importante à ideia de que a construção do centro seguia uma ordem de
necessidades sociais do momento, pois o mesmo foi implantado numa região
da cidade de Salvador onde a população, em sua grande maioria, era pobre e
sem o acesso à escolarização ideal como pensada por ele. Porém, o projeto
concretizado e de maior repercussão foi mesmo o CECR e, sendo assim, o
Centro Educacional pretendia:
Articular quantidade e qualidade, num conjunto de unidades
escolares que desenvolviam o conhecimento de um conteúdo
básico, de um conjunto de informações, ao lado das demais
atividades do currículo que visavam completar a construção de
uma visão de mundo e a “preparação para a vida” (MENEZES,
2000).

Em seu projeto, o centro seria formado por quatro Escolas Classe,
que comportariam 1000 alunos cada uma. Os alunos eram organizados por
idade cronológica, “[...] procura-se constituir uma classe de alunos com
interesses comuns próprios de cada idade, em total oposição às conhecidas e
artificiais classes homogêneas, articulando assim grupos por interesses
pessoais [...]” (EBOLI, 1983, p. 24). A Escola Parque, por sua vez,
compreenderia áreas para o desenvolvimento de diversos tipos de atividades
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no turno oposto seguindo a proposta de realização dos cursos por afinidades
dos educandos dando a estes a possibilidade de escolha das atividades que
participariam com o objetivo de: desenvolver melhor as habilidades destes.
Entre essas atividades se destacam teatro, biblioteca (oficinas de leitura),
educação física (recreação), artes plásticas, jornal, rádio, padaria, banco,
funilaria, cartonagem, tapeçaria, dentre outras, fazendo assim com que o
Centro funcionasse em período integral “Para Anísio Teixeira, os dois sistemas
se fundiram em um método comum e pensamento e ação” (CORDEIRO, 2001).
Por outro lado, os Centros Integrados de Educação possuem
características únicas, porém mesmo tempo similares ao CECR, apesar de
voltarem o foco para outra área da educação básica, não deixam de seguir
alguns dos principais pontos da proposta de Anísio Teixeira com o Centro
Educacional na década de 1950, pontos fundamentais como a educação em
tempo integral, educação para todos, sem que houvesse exames ou seleções
para passar entre os níveis educacionais e educação para a vida e para o
trabalho, mesmo que aqui tome outros formatos, por se tratar de outro
momento social, político e educacional do país.
Tal projeto fez parte de um plano elaborado pelo então secretário de
educação do Estado da Bahia Luís Navarro de Britto (1967-1971), focando,
como já mencionado, na ideia de expansão do ensino médio, profissionalização
e escola de tempo integral, um espaço onde a aprendizagem do currículo
comum e de profissionalização para o mercado de trabalho, principalmente
industrial, se aliasse à formação integral do indivíduo fazendo-o capaz de atuar
de forma consciente e cidadã na sociedade.
Os Centros Integrados tinham como um dos objetivos eliminar os
exames de admissão que ocorriam para que o estudante passasse de um nível
a outro de escolaridade, do primário ao ginásio, permitindo assim que o
educando entrasse na escola ainda quando criança e percorresse todo seu
processo formativo num único lugar, dando uma característica mais harmônica
e de universalidade à escola. Sendo assim, ela iria atender aos alunos da
educação

primária

ao

ensino

médio

com

cursos

profissionalizantes

funcionando em atividades diversas e em tempo integral. A escola não deveria
selecionar seu alunado seguindo critérios de aptidão para níveis seguintes,
todos poderiam ter acesso a ela e passar por todo percurso da educação
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básica no mesmo lugar.
O Centro Integrado é a única unidade que pode oferecer
“legalmente” a educação primária e ginasial ou primária,
ginasial e colegial, como totalidade funcional, porque elimina a
barreira entre níveis. (Luiz Navarro de Britto, Centro Integrado
de Educação – Uma solução do sistema baiano, 1968).

Com um amplo espaço, situada na Caixa D‟ Água, Ladeira do Paiva,
entorno do bairro da Liberdade, o CIAT, teve condições favoráveis à realização
de suas propostas, sendo um espaço onde as crianças e adolescentes de
todas as origens e habilidades seriam educados em uma única escola, que
além das disciplinas comuns abriria espaço para atividades extras de arte,
profissionalização e lazer funcionando em três turnos da educação primária ao
ensino médio com aula para adultos no período da noite.
As escolas aqui pesquisadas possuem características únicas e comuns
como já citado nesse texto e é nessas comparações que essa pesquisa será
construída trazendo, principalmente por meio das suas bases teóricas, quais
características as tornam únicas e importantes para a História da Educação na
Bahia.
A partir da descrição básica feita acima das duas propostas é importante
destacar que a escolha dessa temática está relacionada a três fatores
importantes. Primeiramente a pesquisas, estudos e relações pessoais
anteriores que ocorreram de forma direta e indireta com essas duas instituições
de ensino.
O CECR – Escola Parque onde, com a pesquisa em Iniciação Científica,
durante a graduação em Pedagogia, juntamente com o grupo de pesquisa
Memória da Educação na Bahia da Universidade do Estado da Bahia,
coordenado pela professora Drª Jaci Maria Ferraz de Menezes, foi possível
acompanhar o desenvolvido de um trabalho realizado dentro do projeto de
pesquisa “O PROJETO COLÚMBIA: Educação e Desenvolvimento Social na
Bahia: Conflitos e Tensões no período 1946 a 1964” tendo o estudo do CECR
como um dos pontos de investigação por meio do subprojeto “Anísio Teixeira e
suas contribuições para o desenvolvimento da educação: Centro Educacional
Carneiro Ribeiro e Projeto Columbia” onde foi possível conhecer as propostas
de Anísio Teixeira para esta escola e sua importância no cenário da História da
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Educação na Bahia.
Pesquisar esta instituição acabou despertando um grande interesse em
ir mais além por se tratar de algo novo e ao mesmo conhecido para mim
enquanto pesquisadora e moradora vizinha à escola, tendo em vista, o fato de
já ter estado por diversas vezes nesse espaço sem conhecer a importância que
o mesmo possui, seja para as pessoas que o frequentaram ou frequentam até
hoje, assim como para os moradores do bairro.
Por ter desenvolvido uma relação direta com o CIAT, sendo a instituição
onde tive mais contato por ter cursado toda a escolarização básica, do primário
ao ensino médio. Instituição esta onde tive a oportunidade de vivenciar o
ambiente escolar com tudo que ele pudera me proporcionar, não apenas em
conteúdos programáticos ou experiências pedagógicas, mas em espaços e
histórias que se formavam no cotidiano a partir das relações entre alunos,
professores, gestores e comunidade do entorno à escola algo, que me alertou
para o sentido ou os sentidos que atribuímos à escola e a experiência
vivenciada nela.
Por este motivo há um sentimento de pertencimento presente, ou seja,
um sentir-se parte integrante da história dessas instituições, mesmo que em
um período diferente aos quais estas foram estabelecidas e tiveram o que se
pode chamar de seus auges referentes às experiências inovadoras em
educação no estado da Bahia, tema este a ser abordado por esta dissertação.
Sendo assim, seguindo a pretensão inicial para o desenvolvimento dessa
pesquisa que é o de analisar e comparar as duas instituições na tentativa de
estabelecer uma ligação teórica e metodológica entre elas, no período inicial de
idealização e implantação das suas propostas, esta questão se torna uma
motivação importante na realização deste trabalho.
O segundo fator está na ligação entre as correntes de pensamento da
educação renovadora que serviram de base para a elaboração dessas
propostas, a Escola Moderna e Escola Nova assim como as ideias partidas da
Escola Única e das Escolas Compreensivas e como estas foram transpostas
para a realizada baiana nos momentos de elaboração e implementação das
experiências.
Tais aspectos foram pensados especificamente para estas escolas e seu
projeto tendo como ponto central, nesse caso, as experiências dessas duas
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escolas que teriam seu funcionamento em tempo integral e voltadas para a
formação do indivíduo para a vida e para o trabalho, sendo este o terceiro fator
que despertou o interesse pela pesquisa aqui desenvolvida. Portanto, mesmo
se tratando de propostas diferentes realizadas em momentos distintos, estas
possuem semelhanças dignas de uma análise mais detalhada.
Para estabelecer a relação entre as teorias e as práticas das duas
experiências educacionais, este trabalho está organizado em três capítulos,
sendo o primeiro destinado às bases teóricas fundamentais para a elaboração
e efetiva implantação de cada experiência, explicitando suas características,
precursores e de que forma foi trazida ao Brasil, que olhar foi lançado sobre
elas e quais discussões geraram na época em que surgiram. Para isso, serão
utilizados autores como John Dewey, Francisco Ferrer e Lourenzo Luzoriaga
numa análise da Escola Nova, Escola Moderna e Escola Única.
O segundo capítulo traz mais detalhes sobre a experiência do Centro
Educacional Carneiro Ribeiro e para isto será importante trazer a essa
discussão um breve panorama do contexto político, econômico e educacional
em que se encontrava a Bahia no período de elaboração e efetivação do
projeto do centro educacional, bem como a relevância das personagens
Octávio Mangabeira, governador do estado da Bahia, e Anísio Teixeira, então
Secretário de Educação e Saúde, por serem os responsáveis pela construção
da escola, ou seja, como estava a educação na Bahia e o que se pensava para
uma então melhoria do acesso e permanência dos estudantes bem como, a
qualidade das escolas de educação primária.
E por fim trazer, ainda neste primeiro capítulo, como de fato se
concretizou a proposta do CECR partindo da idealização a sua realização.
Identificar que pontos foram possíveis colocar em prática na realidade baiana
estabelecendo uma relação com a Escola Nova, o foco teórico principal dessa
pesquisa, utilizando como base relatos produzidos pelo grupo de pesquisa
Memória da Educação na Bahia na ocasião das comemorações pelos 60 anos
da Escola Parque no ano de 2010 envolvendo pessoas que fizeram parte da
experiência seja como alunos, professores, gestores ou moradores do entorno
da escola, documentos e referências a esta etapa inicial da escola que será
melhor desenvolvida na parte metodológica deste texto.
Partindo para o terceiro capítulo o mesmo percurso será traçado, porém
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destacando a experiência dos Centros Integrados que fizeram parte de um
plano educacional proposto por Luís Navarro de Britto no período do governo
Luís Vianna Filho voltando às atenções da escola básica para a expansão do
ensino médio na Bahia dando ênfase ao Centro Integrado Anísio Teixeira, uma
das escolas construídas no período.
Assim, também por meio da narrativa que deu origem a um livro sobre a
experiência em questão – ainda no prelo – da professora Ms. Dilza Maria Atta,
estudiosa do período Navarro de Britto enquanto Secretário de Educação do
Estado da Bahia e também funcionária da Secretaria de Educação no período
em questão (1968-1971) solicitado pelo grupo Memória da Educação na Bahia
através de uma consultoria prestada pela professora acima citada abordando
experiências inovadoras em educação na Bahia, dando ênfase a Expansão do
Ensino Médio na década de 1960.
Este livro traz, dentre outras questões do Plano de Educação e Cultura,
o projeto e a implementação dos Centros Integrados dando destaque ao Centro
Integrado Anísio Teixeira e complementado pelo olhar da especialista Dilza
Atta, 2015 será feito, por meio de depoimentos e análise do período por alguns
dos participantes dessa experiência, bem como documentos encontrados na
escola pesquisada. Foram analisadas questões referentes à relação teoria e
prática, como se construiu e efetivou a proposta da escola, quanto tempo durou
e os reflexos desta para a educação básica na Bahia.
A fim de atingir o objetivo principal desta pesquisa, as conclusões
tiveram como foco o estabelecimento de comparativos entre os dois projetos
educacionais aqui estudados. Partindo dos trabalhos manuais e o aprendizado
pela experiência à formação tecnicista para atender às demandas do
desenvolvimento industrial sem, no entanto, desvincular-se da ideia de
educação para o exercício da cidadania. Para isso, foram levados em
consideração a modalidade da escola em tempo integral e a formação do
indivíduo para a vida e para o trabalho, a formação integral do indivíduo, sendo
estes, cada um com suas particularidades, os aspectos que deram a esta
pesquisa o levantamento das hipóteses iniciais.
Escolas com características únicas ao seu tempo, com um curto período
de duração em sua proposta original, mas que tinham como premissa a
inclusão educacional, ou seja, a oportunidade de educação de qualidade, com
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oportunidades iguais para todos e não apenas aos poucos, de uma classe
abastada, com privilégios dos quais não faziam uso que trouxesse o
desenvolvimento necessário para o crescimento do país como um todo e não
apenas para os seus pares.
METODOLOGIA
Por possuir várias fontes de informação e tipos de registro, essa
pesquisa contou com mais de uma estratégia ou metodologia de pesquisa
qualitativa a fim de compreender da melhor forma possível as experiências
educacionais aqui estudadas e poder validar com mais fidelidade as
informações e conceitos encontrados sobre estas. Sendo assim, este trabalho
recorrereu a fontes documentais e bibliográficas, mescladas entre si levando
em conta o que traz Sá-Silva, et al., (2009) no artigo “Pesquisa documental:
pistas teóricas e metodológicas” ao referir-se acerca da aproximação
metodológica entre os dois tipos de pesquisa citados. Os autores afirmam que:
O elemento diferenciador está na natureza das fontes: a
pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de
diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes
secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a
materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou
seja, as fontes primárias. (SÁ-SILVA, et al., 2009).

Com isto, os autores trazem a ideia de que os dois tipos de pesquisa
possuem semelhanças nas suas formas de realização e a diferença está no
modo como estes serão encontrados pelo pesquisador. De um lado a pesquisa
bibliográfica já tratada cientificamente por outros autores, trazendo outras
referências e do outro a pesquisa documental que será guiada pelos
questionamentos feitos pelo pesquisador. Os dois modos de fazer pesquisa se
unem e ao olhar dessa pesquisa se complementam na medida em que as
fontes documentais reforçam ideias trazidas pelos autores e vice-versa.
Ao tratar mais especificamente de documento, a pesquisa contará com a
análise de documentos em modalidades escritas, depoimentos e entrevistas
em imagens gravadas em áudios e vídeos e fotografias vindas de destinos
diferentes – arquivos públicos, arquivos pessoais, arquivos do Grupo Memória
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da Educação na Bahia, organizados durante o percurso da pesquisa e das
escolas estudadas – reforçando o que traz Silva, et al., (2009) quando se trata
da produção e do conceito de documento.
Todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram
como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias,
opiniões e formas de atuar e viver. Nesta concepção, é
possível apontar vários tipos de documentos: os escritos, os
numéricos ou estatísticos, os de reprodução de som e imagem
e os documentos-objeto. (SILVA, et al., 2009, p. 4554).

Ao passar do tempo, o documento escrito tido como oficial deu lugar às
diversas formas de se armazenar informações ou memórias de uma pessoa ou
um grupo. Sendo assim, tudo que puder “contar uma história” sobre determinad
o local, pessoa, grupo ou acontecimento é digno de uma análise documental.
Portanto, além da análise de documentos oficiais referentes à Educação
na Bahia e seus projetos, foi necessário recorrer também a jornais, referências
bibliográficas e outros tipos de documentos que puderam servir de auxílio para
elaboração dessa pesquisa.
As etapas iniciais elencaram e analisaram o histórico das duas
experiências estudadas, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro e os Centros
Integrados de Educação em particular o Centro Integrado Anísio Teixeira, como
lócus da pesquisa, bem como, as etapas pelas quais passaram e suas
propostas pedagógicas e metodológicas, tendo na ideia de escola de tempo
integral e na formação para a vida e para o trabalho os fatores que as
relacionam assim como suas bases teóricas advindas da Escola Nova e da
Escola Única, respectivamente.
Para compreender a educação na Bahia em cada período, além dos
documentos existentes nas próprias escolas e com particulares, foi necessário
analisar as propostas e realizações dos governos aos quais estas pertenciam,
para isto, esse panorama foi observado nas mensagens do governador Octávio
Mangabeira (1948-1951) à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Tratouse de documentos redigidos anualmente pelos governadores trazendo
balanços anuais e perspectivas futuras para as diversas áreas durante a suas
administrações.
Ao recorrer à documentação já existente nas escolas ou com pessoas q
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ue vivenciaram as experiências, foi feita uma análise de conteúdo que segundo
MORAES (1999), “constitui uma metodologia de pesquisa usada para descreve
r e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos.”, ou seja, ser
ão seguidos os passos indicados pelo autor acima citado de categorização, “u
ma operação de classificação dos elementos de uma mensagem seguindo dete
rminados critérios” (MORAES, 1999) descrição onde “para cada uma das categ
orias será produzido um texto síntese em que se expresse o conjunto de signifi
cados presentes nas diversas unidades de análise” (MORAES, 1999) e interpre
tação, pois segundo o autor “É importante que procure ir além, atingir uma com
preensão mais aprofundada do conteúdo das mensagens através da inferência
e interpretação” (MORAES, 1999).
Essa análise foi importante na finalidade de constatar que leitura estes d
ocumentos puderam trazer a respeito da temática. Foram analisados document
os como currículos, planos de curso, formação do corpo docente, cargas horári
as, quadros gestores, ocorrências do cotidiano escolar, fotografias e outros doc
umentos que tentam em seu conteúdo informações passíveis de uma atenção
mais detalhada e sendo possível assim perceber se as propostas curriculares o
ferecidas pelas escolas no momento da sua inauguração e auge de fato foram r
ealizadas e qual foi a relevância destas para a formação dos educandos, do tra
balho docente e para a comunidade onde se encontravam.
Por fim, foi necessária a utilização de técnicas ligadas à pesquisa
qualitativa, nesse caso, entrevistas semiestruturadas como uma metodologia
complementar com o objetivo de analisar a proposta curricular oferecida pelo
CIAT, em particular, sob o ponto de vista de pessoas que participaram da
experiência educacional, a fim de verificar como esta foi de fato realizada e
qual a sua relevância para a educação na Bahia, a formação dos educandos e
o trabalho docente reforçando o grande valor desses tipos de técnicas de
pesquisa como ferramenta para compreensão do objeto a ser pesquisado. Para
isto é importante destacar que:
Entrevistas são fundamentais quando se precisa/deseja
mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de
universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados,
em que os conflitos e contradições não estejam claramente
explicitados. (DUARTE, 2004)
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Ainda segundo Duarte (2004), as entrevistas auxiliam o pesquisador que
pretende fazer “uma espécie de mergulho em profundidade”, ou seja, numa
compreensão mais aprofundada da realidade do entrevistado sobre o ponto de
vista do mesmo. Como este vê a experiência que vive ou vivenciou e suas
relação com estas e também com as pessoas que fazem ou fizeram parte da
mesma experiência.
Ainda é válido destacar um aspecto importante trazido pela autora citada
acima no que diz respeito à seriedade de uma entrevista tendo em vista as
relações de troca de saberes e informações estabelecidas entre o pesquisado
e o entrevistado. Sendo assim, Duarte (2004), afirma que:
Realizar entrevistas, sobretudo se forem semiestruturadas,
abertas, de histórias de vida etc. não é tarefa banal; propiciar
situações de contato, ao mesmo tempo formais e informais, de
forma a “provocar” um discurso mais ou menos livre, mas que
atenda aos objetivos da pesquisa e que seja significativo no
contexto investigado e academicamente relevante é uma tarefa
bem mais complexa do que parece à primeira vista.

Sob esse ponto de vista esta pesquisa contou com a utilização desta
técnica da pesquisa qualitativa como um aliado importante na análise das
propostas educacionais aqui estudadas. Ao tratar a realidade como esta se
apresentou para cada um dos entrevistados que serão, principalmente, alunos,
professores, funcionários, gestores e moradores do entorno, personagens
fundamentais no desenvolvimento dessas escolas, foi possível também
contemplar e completar a proposta inicial dessa pesquisa de analisar e
comparar os resultados obtidos com elas, trazendo também pontos de vista de
pessoas diretamente ligadas a experiências traçando pontos e contrapontos ao
que fora encontrado em documentos e bibliografias disponíveis.
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1. ESCOLA MODERNA E A PEDAGOGIA LIBERTÁRIA DA EDUCAÇÃO
ANARQUISTA.
O movimento da Escola Moderna pode ser destacado como o precursor das
ideias de educação renovadora iniciadas entre o final do século XIX e início do
século XX. Segundo o pedagogo e anarquista espanhol Francisco Ferrer &
Guardia (1859-1909), fundador da Escola Moderna em 1901, esta buscava
uma educação que desse a oportunidade de acesso ao conhecimento e a
experiências educacionais para a classe operária, algo que até então seria
privilégio de poucos e limitado aos espaços formais de educação gerenciados
pelo Estado, Igreja ou Mercado. Dessa forma, trata-se de “um projeto
pedagógico baseado no exercício da razão, no incentivo da experimentação
com as coisas e observação do mundo.” (Texto organizado por Difusão
Libertária por ocasião da 1ª Jornada de Pedagogia Libertária – Ato I).
A pedagogia libertária foi fundamentada diante dos ideais anarquistas de
educação. O anarquismo tem como conceito básico a busca por uma ordem na
ausência de dominação exterior, ou seja, uma sociedade sem a necessidade
de governantes onde os próprios indivíduos gerem suas ações em relações
horizontais de entendimento mútuo. A educação tem um papel central na busca
pela autonomia e autogovernância do indivíduo, através dela devem ser
formados os ideais de liberdade e solidariedade para a construção de uma
sociedade onde se possam vivenciar os preceitos defendidos pelos
anarquistas.
Um movimento que teve seu momento de efervescência e difusão no início
do século XX tomando conta de diversos países da Europa sendo trazido ao
Brasil, segundo Andrade Neto(2010) por imigrantes italianos, espanhóis e
portugueses.
Embora não seja o foco desse texto abordar como se deu o
desenvolvimento da Escola Moderna na Bahia, vale ressaltar aqui o estudo
feito por Andrade Neto (2010) onde se revela, por meio de análise de
documentos, como o movimento da pedagogia libertária chegou à Bahia e
como foram fundadas Escolas Modernas em Salvador.
Segundo a pesquisa, a necessidade de escolas era forte no período das
imigrações, e como já citado nesse texto, o principal meio pelo qual as ideias
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anarquistas chegaram ao Brasil, embora não fosse o único, foram com os
movimentos de imigração europeus. A Escola Moderna na Bahia foi iniciativa
de sindicatos, a exemplo do Sindicato de Pedreiros, Construção e Demais
Classes, assim como se pretendia funcionar a pedagogia libertária, no centro
do encontro entre trabalhadores para partir daí a educação necessária às
transformações.
Partindo do modo como foram fundadas as escolas, que segundo Andrade
Neto(2010), entre os anos de 1918 e 1923 elas agiriam de modo a priorizar
aspectos como:
Instrução para os analfabetos, sabidamente trabalhadores, a m
aioria da população excluída das escolas; relação direta dos si
ndicatos com a criação e manutenção das escolas; solidarieda
de entre ramos de produção; educação como fator de aceleraç
ão da emancipação coletiva; diversificação do ensino além do i
nstrucional e preparação para o mundo do trabalho, incluindo,
por exemplo, a música, com vistas a desenvolver ao máximo p
ossível as potencialidades de cada um conforme suas capacida
des e desejos (ANDRADE NETO, 2010).

Nas ideias anarquistas, a escola ganha um caráter diferenciado, de
universalização e fomento de conhecimentos, sem ter como centro a instituição
escola propriamente dita, seu espaço físico formal ou oficial, mantida pelo
Estado, Religião ou Mercado como privilegiado e único na difusão de saberes.
Para Ferrer & Guardia e demais anarquistas da pedagogia libertária, a
educação não poderia se limitar a poucos espaços oficiais e pessoas de
classes privilegiadas. A educação deveria ser um direito comum a todos
podendo ser realizada em qualquer lugar com a finalidade de educar para a
liberdade, através da liberdade. Dando destaque para a educação da classe
operária privada do acesso ao conhecimento produzido socialmente. A
educação era vista para os anarquistas como um ponto central de
transformação social.
Por meio da pedagogia libertária, os anarquistas pretendiam modificações
nas estruturas humanas no que tange a exploração econômica e as opressões
políticas através da educação, que embora não fosse a única maneira, seria a
principal e mais importante forma de provocar modificações nas estruturas
sociais.
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A Escola Moderna, nesse contexto, era fundamentada “no exercício da
razão, no incentivo da experimentação com as coisas e observação do mundo”
(Texto organizado por Difusão Libertária por ocasião da 1ª Jornada de
Pedagogia Libertária – Ato I), a educação deixaria de ser um processo
mecânico, onde havia um mestre passando saberes aos seus aprendizes, para
se tornar um processo no qual a experimentação e a vivência do cotidiano se
tornariam o principal método para o processo de ensino-aprendizagem. Para
exemplificar, se tratando da classe operária do momento e local ao qual esta
fora iniciada, o foco da Escola Moderna estava em fazer conhecer o mundo, os
instrumentos de trabalho e as relações de poder existentes, preparando as
pessoas tanto para trabalho que desenvolveriam quanto para a sociedade em
que vivam.
Em seu livro “A Escola Moderna”, Francisco Ferrer & Guardia expõe a
situação da educação na Europa em especial na Espanha, algo que foi
constatado em viagens realizadas por ele, e assim apresenta os motivos que,
segundo o mesmo, justificavam a necessidade de uma escola diferente. Uma
educação que atendesse às demandas da sociedade como um todo.
Sociedade esta deixada a mercê de uma educação alienadora atendendo a
interesses próprios por parte de quem as oferecia, seja o Estado, a Igreja ou o
Mercado. Sendo assim, Ferrer afirma que:
A missão da Escola Moderna consiste em fazer com que os
meninos e as meninas que lhe forem confiados se tornem
pessoas instruídas, verdadeiras, justas e livres de qualquer
preconceito. Para isto, o estudo dogmático será substituído
pelo estudo racionalizado das ciências naturais. Ela estimulará,
desenvolverá e dirigirá as aptidões próprias de cada aluno, a
fim de que, com a totalidade do próprio valor individual, não
somente seja um membro útil à sociedade, mas que, como
consequência, eleve proporcionalmente o valor da coletividade.
Ela ensinará os verdadeiros deveres sociais, conforme a justa
máxima: Não há deveres sem direitos; não há direitos sem
deveres (FERRER & GUARDIA, 2010, p. 7).

A Escola Moderna agiria em todas as dimensões do ser humano, sejam
elas individuais ou sociais, buscando suas aptidões pessoais, trabalhando por
meio do estudo das ciências naturais sem para isto desmerecer as
subjetividades de cada um.
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Nesse sentido Ferrer define a escola e sua função como centro das
modificações sociais necessárias, porém alerta para a maneira distorcida do
uso do poder de transformação da mesma.
O futuro deve brotar da escola. Tudo o que for edificado sobre
outra base é como construir sobre a areia. Mas, infelizmente, a
escola pode servir de cimento para os baluartes da tirania ao
mesmo tempo que para alcançares da liberdade. Deste ponto
de partida, partem assim tanto a barbárie quanto a civilização
(FERRER & GUARDIA, 2010, p. 7).

Com a clareza de que por meio da escola e na escola podem ser
edificados tanto a liberdade quanto o cárcere e a alienação as ideias da Escola
Moderna trazem consigo alguns pressupostos básicos, como a coeducação de
ambos os sexos e das classes sociais, a inexistência de exames ou provas, o
exercício dos jogos e das brincadeiras e o papel do sentimento na educação
livre.
A coeducação de ambos os sexos pela Escola Moderna é considerada
um passo importante para o rompimento de preconceitos nas relações entre
homens e mulheres. Ao justificar a importância do ensino misto Ferrer destaca
que:
O trabalho humano, se propondo à felicidade de sua espécie,
tem sido deficiente até agora: deve ser misto no consecutivo;
tem que estar encomendado ao homem e à mulher, cada um
do seu ponto de vista. É preciso ter em conta que a finalidade
do homem na vida humana, frente à missão da mulher, não é
em relação a esta de condição inferior nem tampouco superior,
como pretensiosamente nos ab-rogamos. Trata-se de
qualidades distintas, e não cabe comparação nas coisas
heterogêneas (FERRER & GUARDIA, 2010, p. 13).

O autor destaca o histórico das relações de gênero da humanidade, que a
propósito não mudara até o período ao qual se fundara a Escola Moderna,
dentro e fora da escola e como esta e a Igreja sempre reforçaram a submissão
da mulher tendo como única função na sociedade estar à sombra de um
homem sobre o pretexto de ser sua companheira, o que na realidade nunca
expressou o sentido real da palavra negando a esta diversos direitos.
Sendo assim, admitir as diferenças existentes entre homens e mulheres em
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seus modos de agir e pensar não deveria ser um problema para a educação de
ambos os sexos, pelo contrário, como afirma Ferrer, serão essas diferenças
que quando estimuladas, trabalhadas transformará o indivíduo e sua ação na
sociedade a que pertence.
A inexistência de provas para Ferrer estava longe de avaliar conhecimentos
adquiridos na escola e não surtiam efeito nenhum. Era apernas uma maneira
de estimular a rivalidade entre as crianças e um modo particular de alguns
professores punirem seus alunos. Sobre esses exames o autor destaca que:
Estes atos, que se vestem de solenidades ridículas, parecer
ser instituídos para satisfazer o amor próprio doentio dos pais,
a supina vaidade e o interesse egoísta de muitos professores e
para causar sendas torturas às crianças antes da prova, e,
depois, as doenças conseguintes mais ou menos prematuras.
(FERRER & GUARDIA, 2010, p. 34)

Provas ou exames não tirariam dos alunos a verdadeira capacidade que
estes possuem, agiria de forma contrária, tratando-se de um sistema injusto e
formador de competitividades pouco saudáveis e desnecessárias. O processo
avaliativo na Escola Moderna, segundo Ferrer, se dá durante o processo da
educação e para toda a vida. Sem julgamentos em público, medalhas ou
honras que destaquem uns em detrimento de outros.
O tempo das atividades escolares para o exercício do jogo e das
brincadeiras é citado por Ferrer como ponto importante na educação das
crianças, pois, segundo o autor, a brincadeira é indispensável à criança no seu
desenvolvimento físico, cognitivo e moral, mesmo porque se trata de algo
próprio da criança, deste modo, a escola precisa fazer um uso positivo desta
atividade voluntária e autônoma carregada de sentidos e potencialidades de
aprendizagem.
É em situações de brincadeira que a criança experimenta as ações da vida
real, sendo assim as crianças “trabalham para imitar quantas coisas puderem
conceber que os grandes fazem” (FERRER & GUARDIA, 2010). Os
professores e pais devem ter um papel de observadores e em alguns casos
mediadores das brincadeiras sem interferir diretamente, já que tal ação é
própria e involuntária da criança, porém esta não deixa de ser séria e fundante
de aspectos importantes da personalidade da mesma.
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Ainda sobre a importância dos jogos e das brincadeiras Ferrer que:
A brincadeira é onde as crianças devem ser orientadas para
que pratiquem a lei da solidariedade. As observações
prudentes, os conselhos e as reconvenções dos pais e
professores devem ser encaminhadas nas brincadeiras das
crianças, para lhe provar que lhes é mais útil serem tolerantes
e condescendentes com o amiguinho que intransigente com
ele: que a lei de solidariedade beneficia aos demais e ao
mesmo que a produz (FERRER & GUARDIA, 2010, p. 24).

Reforçando mais uma vez a máxima da Escola Moderna que consiste numa
educação para a liberdade e solidariedade. A educação como o principal meio
para eliminar diferenças sociais na medida em que dá ao indivíduo
possibilidades de pensar por si mesmo, sobre ele enquanto ser humano e seu
papel na sociedade a que pertence.
Embora a Escola Moderna tivesse como principal pilar o exercício da razão
para se obter a liberdade, autonomia e a capa idade crítica frente aos mitos e
superstições tradicionais aos quais estavam alienados e assim presos, não
deixava de lado a atenção a sensibilidade e a importância do afeto no processo
de ensino-aprendizagem.
A justificativa para a valorização do sentimento provém da ideia
de uma educação integral proposta por Bakunin e desenvolvida
por outros anarquistas. De acordo com esta concepção, a educ
ação deve abranger a totalidade do ser humano, na sua dimen
são intelectual, corporal e ética. A formação do ser humano não
pode apenas instruir e alimentar a inteligência com cultura e ciê
ncia, mas também prepará-lo fisicamente através do esporte, d
os exercícios corporais para conquistar flexibilidade e da profis
sionalização como preparação para o trabalho. Complementan
do o cuidado com o corpo e com a inteligência, a educação dev
e buscar uma formação do caráter através da transmissão de v
alores ético e, principalmente, através do convívio livre entre os
integrantes da escola (Texto organizado por Difusão Libertária
por ocasião da 1ª Jornada de Pedagogia Libertária – Ato I).

A Escola Moderna e seus pressupostos servem de arcabouço para as
ideias das principais teorias de educação renovadora do século XX aqui
colocadas e que serviram de base para a elaboração dos projetos das escolas
estudadas.
Os ideais de educação como instrumento de liberdade, a importância que
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se dá ao aluno ao invés de apenas no professor, a educação para o exercício
crítico da função social de cada indivíduo, a experiência ou experimentação
como método principal de aprendizado guiado pelos interesses do próprio
educando na finalidade de interagir e conhecer a natureza e os meios de
trabalho e por fim a formação para o trabalho e para a vida ainda na escola
entendendo a educação como principal meio para eliminar as diferenças
existentes entre os homens.

1.1. ESCOLA NOVA E OS SEUS PRESSUPOSTOS
A Escola Nova, fundamentada nas ideias do filósofo e pedagogo
estadunidense John Dewey (1859-1952), é certamente a principal influência
para a realização de uma das experiências educacionais renovadoras
estudadas nessa pesquisa que foi realizada na Bahia por Anísio Teixeira, já
que, em seus projetos e estudos o mesmo defendia a importância de uma
educação para todos, sem privilégios e custeada pelo Estado, sem restrição de
classe social ou qualquer outra, tendo na experiência, do aprender fazendo sua
principal metodologia no processo de ensino-aprendizagem.
Esta educação nova para Anísio Teixeira está relacionada ao modelo
educacional que, segundo ele, colocaria o Brasil diante da modernidade no que
se diz respeito à educação, deixando de lado o então atraso vivido pelo país.
Nesse sentido, segundo o educador:
Dois deveres se desprendem dessa tendência moderna e se
refletem profundamente em educação: o homem deve ser
capaz, economicamente e individualmente e o homem deve se
sentir responsável pelo bem social. Personalidade e
cooperação são os dois polos dessa nova formação humana
que a democracia exige (TEIXEIRA, 1930, p. 6).

A modernidade da qual Anísio Teixeira se refere no texto Porque “Escola
Nova”, de 1930, trata-se do processo de desenvolvimento contínuo e cada vez
mais dinâmico pelo qual passava a humanidade como um todo graças às
descobertas realizadas pela ciência e com o avanço da industrialização.
Pensando por este viés, o autor afirma que tais mudanças não só trazem ao
homem mais conforto, melhorias em saúde, transporte e na sua cultura geral.

32

As mudanças ocorrem também no meio social, ou seja, em hábitos,
costumes e crenças que até então se mantiveram inabaladas e pouco
questionadas pelo homem comum que se apegava apenas às explicações
divinas e mitológicas fornecidas pela Igreja ou passadas de geração em
geração com pouca ou nenhuma reflexão. “O homem, assim como está
reconstruindo o ambiente material em que vive, quer também reconstruir o
ambiente social e moral” (TEIXEIRA, 1930).
A escola, nessa sociedade em fase de rápida transformação como nunca
antes vivenciada, teria um papel fundamental na preparação de um novo
indivíduo com novas responsabilidades individuais e coletivas. O homem das
novas necessidades para a nova sociedade deve ser formado pela escola,
segundo TEIXEIRA (1930), para as seguintes situações:
A. Precisamos preparar o homem para indagar e resolver por si
os seus problemas;
B. Temos que construir a nossa escola, não como preparação p
ara um futuro conhecido, mas para um futuro rigorosamente im
previsível (TEIXEIRA, 1930, p. 3).

Sendo assim, a escola funcionaria, segundo WESTBROOK e TEIXEIRA
(2010), na visão de Dewey como uma orientadora dos impulsos naturais que
toda criança já possui em si, ou seja, um trabalho dirigido a potencializar os
impulsos de: comunicar, o de construir, o de indagar e o de expressar-se de
forma mais precisa. Caberia à escola lidar com tais impulsos deixando de lado
a antiga ideia de que a criança vai para escola como uma lousa limpa que
precisa aprender tudo sobre a civilização a qual pertence.
John Dewey estabelece uma relação entre a escola e a democracia,
afirmando que a educação seria o meio de preparar o indivíduo para conviver
em sociedade e também valorizava a experiência e as aptidões pessoais,
fazendo

críticas

à

educação

tradicional,

sobretudo

ao

exagero

do

intelectualismo e da memorização, o aprender fazendo é uma referência mais
clara para a importância da experiência, “[...] fazia uma rejeição à educação
pela instrução, opondo-lhe a educação pela ação” (DEWEY, 1967).
1.1.1 A EDUCAÇÃO POR MEIO DA EXPERIÊNCIA
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A experiência, segundo Dewey, tem uma importância fundamental
principalmente se comparada com a forma de educar do modo tradicional.
Assim, é na experiência que o:
Agir e reagir ganha sua mais larga amplitude, chegando não só
à escolha, à preferência, à seleção, possíveis no plano
puramente biológico, como ainda à reflexão, ao conhecimento
e à reconstrução da experiência. Experiência não é, portanto,
alguma coisa que se oponha à natureza, - qual se experimente,
ou se prove a natureza. Experiência é uma fase da natureza, é
uma forma de integração, pela qual os dois elementos que nela
entram – situação e agente – são modificados. (DEWEY, 1967,
p. 14).

A experiência seria, dessa forma, uma troca constante entre o sujeito e a
situação, onde os dois se modificam formando ou acrescentando novas visões
a respeito da situação. Nem o sujeito nem a situação permanecem os mesmos
e um novo sujeito modificará novamente aquela situação anteriormente
experimentada por outro indivíduo. Dessa forma, a experiência valoriza a
autonomia, a iniciativa, a independência e a criatividade aspectos de
fundamental importância, segundo Dewey no Estado democrático.
Nesse sentido a importância da experiência faz parte do ser biológico e
é possível destacar que ao longo da vida elas ocorrem a todo o momento só
que a depender da circunstância a qual ocorra pode ser percebida ou não por
nós, mas quando ela entra no campo educativo acaba sendo capaz de trazer
como resultados a reflexão e o conhecimento, esta dá ao processo educativo
um valor mais real e proveitoso. “A experiência alarga, deste modo, os
conhecimentos, enriquece o espírito e dá, dia a dia, significação mais profunda
à vida.” (TEIXEIRA, 1967).
A educação então estaria diretamente ligada ao crescer, pois nela se
percorre todo o processo de transformação das experiências vivenciadas em
ideias e ações para o desenvolvimento do indivíduo na sociedade em que se
insere.

Mediante tal conceito que Anísio Teixeira defende suas ideias de

educação de tempo integral onde o aluno vivenciaria o mundo externo dentro
da escola sendo a mesma uma preparação do individuo para a vida em
sociedade, acreditava que só assim a educação estaria completa, pois se
realizaria “[...] num dia completo e num ano letivo completo” (TEIXEIRA apud
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EBOLI. 1983). Uma educação integral e de tempo integral, levando em conta
que todos os aspectos do educando devem ser trabalhados dentro da escola,
sejam eles, cognitivos, éticos, físicos ou sociais.
A educação não deveria mais ser incompleta, pois deste modo ela se
mostrava ineficaz. Esta educação não dava ao aluno a oportunidade de
experimentar aquilo que aprendera em sala, as atividades manuais, portanto,
serviriam para isso, a experimentação do novo que passaria da simples teoria e
memorização para a prática.
1.1.2. EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA
Segundo Dewey, 1967 a educação tinha uma função democratizadora
na sociedade com a finalidade de igualar as oportunidades entre os indivíduos
e seria por meio da escola que essa democratização seria feita, já que a
educação “[...] é um processo onde as gerações mais velhas transmitem as
mais novas suas tradições, crenças, costumes e práticas, a educação é um
processo pelo qual a criança cresce, desenvolve-se e amadurece” (DEWEY,
1967). Dessa forma, é dada uma maior importância à instituição escolar como
um dos ambientes provedores desta educação pelo fato de serem “[...] meios
organizados intencionalmente para o fim expresso de moral e mentalmente
sobre os seus membros” (DEWEY, 1967).
Para Dewey a escola deveria reunir três aspectos fundamentais para ser
capaz de oferecer uma formação para a cidadania. Como primeiro o ela deve
ser um Ambiente Simplificado, um local de fácil acesso a criança que possua
características do seu mundo, portanto de seu conhecimento para tornar mais
simples e dinâmico o aprendizagem.

Tem que ser também Um Meio

Purificado, em que não se priorizem os aspectos negativos ou extremos
demais da sociedade e sim onde se possam construir possibilidades de
melhoria para uma sociedade que será uma herança para as gerações
seguintes.
E em terceiro lugar a escola deve ser um Ambiente de Integração Social,
onde as diferenças relacionadas às diversas contrariedades sociais, como
dogmas religiosos, de crença ou partidos possam convergir em harmonia
dentro da escola. “A escola deve ser a casa da confraternização de todas
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essas influências, coordenando-as, harmonizando-as consolidando as para a
formação de inteligências claras, tolerantes e compreensivas.” (DEWEY, 1967).
Segundo Nunes (2000), há uma grande contribuição de Dewey para a
compreensão da função da ciência e da experiência no contexto escolar como
fatores importantes para a emancipação e formação social do indivíduo, sendo
assim:
Recusa á metáfora da escola como fábrica, na qual as ordens
de serviço seriam emitidas pelos diretores, assistentes,
inspetores até atingirem o professor que executaria fielmente a
tarefa. Em consequência, também a crítica ao perigo
representado pelo endeusamento da ciência na organização e
funcionamento escolar como algo problemático, que dificultava
a visão da escola em seu conjunto. A grande renovação escolar
passaria pelo fato de a criança desejar receber o conhecimento
e trabalhar pessoalmente para conquistá-lo (NUNES, 2000, p.
18).

A ciência aplicada como um vetor de transformação no modo como o
conhecimento era transmitido pelo professor e absorvido pelo aluno, não
apenas servindo as ideias de um sistema fabril, mas como o trecho mesmo diz
formulando uma relação entre o desejo de aprender e a busca pelo
conhecimento pretendido. O conhecimento seria conhecido através da teoria e
comprovado pela prática.

1.2. MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA: O PONTO DE
PARTIDIA PARA A ESCOLA NOVA NO BRASIL
O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, redigido em 1932 por
Fernando de Azevedo e assinado por diversos intelectuais da educação
incluindo o educador baiano Anísio Teixeira coloca em evidência as ideias da
pedagogia renovadora no Brasil trazendo por meio da Escola Nova. Dentre
outras reflexões, traz como foco fundamental uma forma de intervir na
sociedade brasileira pensando uma nova proposta nas questões referentes à
educação no país. Este documento servirá de base como referência da entrada
das ideias da Escola Nova ou Progressiva no Brasil e assim na Bahia.
O manifesto suscita também a discussão acerca da democratização da
escola pública gratuita, obrigatória e laica abordadas nesse texto. Segundo
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Assis Souza de Moura (2008) em seu artigo “Manifesto dos pioneiros da
Educação Nova (1932): Um percurso necessário”, este documento traz uma
proposta “[...] cuja finalidade maior era uma reforma política educacional e a
construção de bases sólidas para um sistema de ensino escolar renovado e
renovador [...]” (MOURA, 2008) propostas que faziam referencia tanto aos fins
da educação quanto a aplicação da mesma, visto que a educação no Brasil
encontrava-se muito atrasada para as necessidades de modernidade do país.
É possível por meio do manifesto, perceber algumas ideias que
influenciaram Anísio Teixeira nas suas ideias de Escola para todos e Educação
para a cidadania, através de um projeto de inclusão escolar para classe pobre
e trabalhadora que até então não tinham o acesso e a permanência garantidos
a essa forma institucionalizada de educação sendo, portanto excluídos do
contato com esse conhecimento intelectual produzido socialmente.
No manifesto são abordadas questões importantes acerca de como se
encontrava à educação no Brasil, a quem esta servia, os modelos se guiam,
porque e o que se pretendia com a mesma fazendo, diante disso, uma reflexão
por meio de ideias que visavam modificar determinados aspectos nessa área
propondo ao Estado uma organização, um plano geral de educação,
defendendo assim, uma escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita.
Alguns questionamentos foram feitos pelos redatores do manifesto, como:
[...] porque os nossos programas se haviam ainda de fixar nos
quadros de segregação social, em que se encerrou a república,
há 43 anos enquanto nossos meios de locomoção e os
processos de indústria centuplicaram de eficácia, em pouco
mais de um quartel de século? Porque a escola havia de
permanecer, entre nós, a parte, rompendo a barreira das
tradições, a ação educativa já desbordava a escola,
articulando-se com as outras instituições sociais, para estender
o seu raio de influência e de ação? (AZEVEDO, at al., 1932, p.
189).

É evidente a exigência dos pioneiros pela eliminação da diferença
existente entre o progresso em certos setores da sociedade brasileira na
recente república vivenciada pelo país, naquele momento, e o atraso que se
encontrava o sistema educacional, pois apenas a educação havia se mantido
fora dessa mudança estrutural que era vivenciada pelo Brasil e de fato tal
situação era interesse de uma determinada parcela da sociedade, com uma
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“[...] escola tradicional, consolidada em um ideal, imprimindo uma concepção
burguesa, oferecendo ao indivíduo uma educação que fortalecia a classe
dominante e não aos interesses da nação [...]” (MOURA, 2008), um modelo
arcaico onde poucos eram beneficiados fazendo assim com que a educação
fosse cada vez mais restrita e moldada a fim de atender a apenas uma parcela
da sociedade, uma elite, que seria detentora de uma formação apenas com a
finalidade de perpetuar esses moldes e controlar a circulação do conhecimento.
A educação deveria de fato servir ao homem para sua inserção na
sociedade e não apenas para o trabalho ou como um privilégio de poucos, mas
também, para o exercício de valores e da cidadania. Era uma educação voltada
para todos e nesse momento, principalmente, para as classes menos
favorecidas que estiveram sempre à margem do processo de escolarização
oficial no Brasil, uma maioria que precisava garantir o acesso e a qualidade de
uma educação que não seguissem moldes pré-estabelecidos ou determinados
por uma classe social dominante. Sendo assim, três aspectos são
fundamentais para a compreensão dessa educação para “todos” defendida no
manifesto: a laicidade, obrigatoriedade e gratuidade da escola que estão
diretamente ligadas a fundamental participação e intervenção do Estado para
garantia legal desse propósito.
A laicidade na educação “[...] coloca o ambiente escolar acima de
crenças e disputas religiosas [...]” (AZEVEDO, at al., 1932), coloca a formação do
aluno acima de qualquer defesa de seitas ou doutrinas, estabelecendo uma
relação entre a liberdade individual e o exercício da cidadania, devendo,
portanto, respeitar o direito de cada indivíduo em adotar determinadas
convicções, modificar as mesmas e até mesmo de não possuir nenhuma. A
educação deve ser gratuita para garantir o acesso de todos independente da
sua posição social ou localidade de onde venha, devendo assim existir
instituições oficiais de educação “[...] é um principio igualitário que torna a
educação, em qualquer de seus graus, acessível não a uma minoria, mas a
todos os cidadãos que estejam em condições de recebê-la” (AZEVEDO, at al.,
1932)

E só a partir daí é possível estabelecer uma obrigatoriedade e para o
cumprimento disso seria

necessária

à construção de mais escolas,

principalmente em relação ao ensino primário. Era preciso uma ampliação no
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número de escolas para se obrigar tal acesso. É importante notar que o
principal problema para a democratização da escola nesse momento era o
acesso à mesma, tornar a escola parte da rotina da sociedade mais pobre e
porque não dizer também de maioria negra, era preciso uma melhoria
primeiramente no sentido da quantidade de escolas e igualdade de direitos,
“[...] a escola unificada não permite ainda, entre alunos de um ou outro sexo
outras separações que não sejam as que aconselham as suas aptidões
psicológicas e profissionais [...]” (AZEVEDO, at al., 1932), a universalização do
direito do acesso ao conhecimento, que por esse modo deveria não deveria
distinguir os seres humanos a não ser pelos seus estágios naturais de
desenvolvimento, pensando dessa forma:
A educação se propõe antes de tudo, a desenvolver ao Maximo
a capacidade vital do ser humano, deve ser considerada “uma
só” a função educacional, cujos diferentes graus estão
destinados a servir às diferentes fases de seu crescimento,
“que são partes orgânicas de um todo que biologicamente deve
ser levado à sua completa formação” (AZEVEDO, at al., 1932,
p. 194).

Descrita no manifesto como uma finalidade biológica da educação, ou
seja, a escola não deverá ser ou pertencer a um grupo específico por qualquer
que seja o motivo e suas subdivisões só ocorrerão pelos estágios de
desenvolvimento dos indivíduos que fazem parte do processo educativo. Sendo
assim o Estado, o qual é dado a função de planejar e aplicar esse novo sistema
educacional, precisa ter autonomia diante de interesses particulares, caprichos
pessoais ou apetites de partidos embora não haja “[...] sistema escolar cuja
unidade e eficácia não estejam constantemente ameaçadas [...]”, a
organização deverá contar com um ampla autonomia técnica, administrativa e
econômica (AZEVEDO, at al., 1932).
O manifesto traz bem claro que tal autonomia não diz respeito apenas
ao gerir da escola pelo Estado, mas também a um conjunto de ações que
incluem aplicações diretas e um Fundo Especial ou Escolar, que deve ser
administrado e aplicado diretamente para a obra educacional.
Como uma característica geral o movimento defendido pelo Manifesto
dos Pioneiros da Educação, o da Escola Nova, ou Escola Ativa, pressupunha a
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substituição de uma educação tradicional, livresca e intelectualista por algo vivo
e ativo e que pudesse ser universalizado, de acesso fácil a todos que tivessem
interesse, como citado acima. Era uma proposta de modificação dos interesses
da escola que deveria se adaptar aos interesses e realidades regionais
vivenciadas pelo Brasil e não como uma cópia mecanizada do que se trazia de
fora do país. Mesmo com uma unidade administrativa dirigida pelo Estado, que
tem como função determinar diretrizes e fiscalizar os estados no cumprimento
das destas em todos os níveis de ensino a educação pode sim, segundo o
manifesto, adquirir características locais e especificas ao mesmo tempo.
A “escola comum” descrita no manifesto seria “[...] um ambiente
dinâmico com intima conexão com a região e a comunidade [...]”, levando em
conta os fatores psicobiológicos de interesse dos educandos apresentando a
estes atividades espontâneas com trabalhos manuais e corporais que em si
não seriam a grande diferença na comparação com a escola tradicional, mas
principalmente com a finalidade de fazê-los atingir suas metas utilizando todos
os recursos que lhe estavam disponíveis. (AZEVEDO, at al., 1932).
A Escola Nova foi o primeiro movimento educacional do Brasil que
tomou a universalização do ensino público como bandeira de defesa, trazendo
em suas ideias uma educação que visava favorecer a maioria das pessoas
marginalizadas do sistema educacional, centralizando o processo educativo no
educando dando possibilidades de descobertas de interesses particulares e
acesso ao conhecimento elaborado pela humanidade não apenas por meio da
repetição e memorização.
Esta é uma educação que não se baseia apenas em aprender, mas
desenvolver formas de chegar a esse conhecimento, o chamado aprender a
aprender. É fato que a Educação Nova se atém mais especificamente ao
interior da escola “[...] no conjunto dos seus detalhes, a função social da
escola” (MOURA, 2008), justamente pelo seu caráter de abertura a sociedade,
a escola não seria mais um ambiente fechado, separado da sociedade e da
família, que ainda, pela primeira vez teve espaço dentro do ambiente escolar.
(MOURA, 2008).
É de fundamental importância a compreensão desse novo conceito de
escola que os pioneiros da educação evidenciam, é de fato uma forma de
transformar aquela escola rígida e tradicional, totalmente desligada da
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realidade do aluno num organismo vivo, visto que é feito de e para pessoas,
esta deve ser um reflexo da comunidade que a cerca e não um ambiente a
parte como se nada que acontecesse dentro dela dissesse respeito ao mundo,
sendo verdade que:
[...] Em toda a comunidade atividades manuais, motoras ou
construtoras “constituem as funções predominantes da vida”, é
natural que ela inicie os alunos nessas atividades, pondo-os
em contato com o ambiente e com a vida ativa que os rodeia,
para que eles possam, desta forma, possuí-la, apreciá-la e
senti-la de acordo com as aptidões e possibilidades
(AZEVEDO, at al., 1932, p. 196).

Trata-se, portanto, de um ideal em função da colocação desses
educandos na vida em comunidade, preparação para o exercício da cidadania,
tanto no setor social quanto do trabalho, tendo este como um elemento
formador de possibilidades num mundo que depende diretamente das
mudanças e necessidades econômicas. Essa educação procura estimular o
indivíduo a utilizar os elementos que lhe são oferecidos através da educação
para preparar-se, através de trabalhos em grupo e de demais atividades
pedagógicas e sociais, para um futuro de “[...] progresso material e espiritual da
sociedade de que proveio e em que vai viver e lutar [...]” (AZEVEDO, at al., 1932)
sempre colocando o educando ou a educanda como centro norteador do
processo educativo.
A educação pode acontecer em diversos lugares, desde a família, sendo
o primeiro espaço de interação e aprendizado da criança até o meio social que
inclui em si a escola e esta é de fundamental importância para diversos
estágios da vida do homem. É onde está em conflito um conjunto de
instituições necessárias à vida, e se organiza dessa forma, como uma
sociedade dentro de outra, estabelecendo entre si uma relação de
dependência. Sendo assim, necessária ao processo de desenvolvimento
humano.
O Manifesto dos Pioneiros da Educação faz uma mostra de como é visto
o movimento da Escola Nova no Brasil através de estudiosos da educação,
sendo estes os principais interessados em uma transformação real da
educação no país em pleno avanço em alguns polos, mas que em outros não
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parecia sequer ter entrado no século XX.
1.2.1. EDUCAÇÃO E TRABALHO
A educação como um direito biológico de todos e não um privilégio de
poucos, tal como é defendido no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,
1932, traz a discussão das necessidades de uma educação nova que rompa
com a tradicional visando atender as demandas dos indivíduos e não de grupos
específicos. Nesse sentido a importância do trabalho como dimensão educativa
é um ponto importante e destacado no Manifesto. O trabalho não é
apresentado nesse momento em uma esfera profissionalizante ou apenas
como um processo social voltado o desenvolvimento da sociedade ou de uma
camada social específica. O trabalho como uma ação educativa visa dar ao
indivíduo conhecimento de si mesmo e de seus direitos e deveres perante a
sociedade a qual pertence, assim:
A escola socializada, reconstituída sobre a base da atividade e
da produção, em que se considera o trabalho como a melhor
maneira de estudar a realidade em geral (aquisição ativa da
cultura) e a melhor maneira de estudar o trabalho em si
mesmo, como fundamento da sociedade humana, se organizou
para remontar a corrente e restabelecer, entre os homens, o
espírito de disciplina, solidariedade e cooperação, por uma
profunda obra social que ultrapassa largamente o quadro
estreito dos interesses de classes. (AZEVEDO, at al., 1932, p.
191).

O projeto para educação nova tem no trabalho uma ponte para dar
novas perspectivas para romper com a dicotomia entre a educação ofertada as
classes populares e a elite. A educação se universaliza trazendo para si
características importantes para a inserção do indivíduo nessa nova ordem
social, moderna que então surgira no Brasil. Busca, acima de tudo, através do
trabalho introduzir no processo educativo ações voltadas para a socialização,
cooperação, iniciativa à liderança, possibilidades de múltiplas aprendizagens,
dentre outros aspectos importantes na construção de uma sociedade onde
seus cidadãos compreendam e vivenciem cada vez mais com atitudes
democráticas.
Falar em manualidades talvez seja mais assertivo que em formação
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profissional, pois as experiências educacionais e profissionalizantes aqui
analisadas buscavam acima de tudo uma formação integral do indivíduo que
inevitavelmente estava inserido numa sociedade com demandas profissionais
de mercado, mas a escola poderia desenvolver neste um entendimento de
usos adequados para as técnicas aprendidas onde mais pessoas além dele
fossem beneficiadas, ou seja, aprender a trabalhar com materiais disponíveis
para contribuir com sua família e comunidade em que vivia.
1.3. ESCOLA ÚNICA E ESCOLAS COMPREENSIVAS
A proposta da Escola Única surge na Europa, no início do século XX, e
tem o seu sentido remontado diversas vezes, em diversos países. De acordo
com Lorenzo Luzuriaga, um dos percussores do movimento na Espanha, três
definições já utilizadas do termo podem ser destacadas para os usos já feitos
da expressão. O primeiro trazendo a ideia de unificação do primário; outro
voltado para a abertura da escola para o acesso de mais pessoas; e por último
a escola com o “aproveitamento” dos mais capazes – selecionar mesmo de
classes diferentes.
No entanto, estes sentidos por si não traduzem o intenção real da Escola
Única definida por Luzuriaga em seu livro “A Escola Única” de 1934. Segundo o
autor talvez nem este termo a determinasse da maneira exata como esta
deveria ser. Escola Unificada seria o termo mais próprio, pois representa da
melhor maneira a ideia que esta aspira representar, “a de totalidade unitária de
partes ou elementos diversos” (LUZURIAGA, 1934) enquanto Escola Única traz
consigo uma ideia exclusivista, de única, uniforme e assim centralizadora,
restringindo o caráter de abertura e acesso a todos que a escola deveria
defender, porém com o uso constante da expressão esta ficou conhecida por
Escola Única mesmo.
Portanto, Escola Única é definida por Luzuriaga (1934) da seguinte
forma:
É a organização unitária das instituições educacionais de um
povo, de sorte que elas sejam acessíveis a todos os seus
membros, segundo suas aptidões e vocações e não segundo
sua situação econômica, social e confessional (LUZURIAGA,
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1934, p. 8).

Dois conceitos, segundo Luzuriaga (1934), definiriam a educação ou a n
ecessidade de mudança na educação naquele período. A “escola ativa” e a “es
cola única”. “Aquela [a escola ativa] se refere ao conteúdo, à vida interna das in
stituições educativas. Esta [a escola única] diz respeito à forma, à organização
exterior dessas instituições.” (Luzuriaga, 1934).
Uma mudança interna e externa na escola partindo dos seus conteúdos,
objetivos pedagógicos ao modo como esta se organiza e sua relação com a so
ciedade na qual faz parte. Sendo assim, a escola única diz respeito a um ideal
pedagógico, aspirações educacionais que exigiam mudanças principalmente na
escola, ou seja, no modo como esta se organizava através da interligação entre
os níveis educacionais. A escola precisava criar mecanismos de inclusão a fim
de ampliar oportunidades de acesso a todos sem que para isto o educando pre
cise passar por exames que avaliassem suas aptidões para o acesso ou passa
gem entre os níveis de ensino.
Porém, algumas interpretações errôneas eram feitas quanto aos objetivo
s da Escola Única. Dentre estas Luzuriaga (1934) destaca os três equívocos m
ais frequentes: o monopólio do Estado sobre a educação, embora defenda o ac
esso de todos à escola ela não supõe que o Estado seja o único responsável p
ela oferta de escolas; a obrigatoriedade do laicismo, esta não é exigida, é cham
ada a atenção apenas para a ideia de que “[...] nem as escolas nem os alunos
sejam separados ou divididos por motivos religiosos confessionais; mas não se
impõe forçosamente a laicização.” (LUZURIAGA, 1934); e por último a confusã
o da Escola Única com a ideia de “seleção dos mais capazes”. Sobre isso, Luz
uriaga mostra que:
A seleção dos mais capazes vem sendo realizada há tempo em
quase toda a Europa, nos exames de ingresso aos centros de
ensino médio e superior, ainda que limitada a pequeno número
de alunos. A escola única é a escola para todos, para capazes
e para os incapazes. A necessidade da seleção está na insufici
ência das instituições atuais e não em que haja razão que acon
selhe a não educação dos incapazes (LUZURIAGA, 1934 p. 12
).

A seleção feita pela Escola Única serviria apenas para mostrar que tipo d
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e educação convém a cada educando de acordo com suas habilidades, pois er
a certo de que nem todos possuem as mesmas habilidades e a escola estando
pronta para receber todos os tipos de pessoas poderia direcioná-las ao que mel
hor poderia ser feito por cada um dando a estes um bem estar pessoal além do
aumento das potencialidades de aprendizagem.
A verdadeira seleção é a que se fará na vida, depois da
escola. Não se deve antecipar a realidade, pela exclusão de al
guns, sem ter certeza de suas condições e êxitos. A escola não
pode substituir a vida: deve e pode preparar para ela e ate fazê
-la viver; não, porém, pôr-se em seu lugar. Por isso, a seleção
por exclusão só pode ser aceita como fatalidade, como deficiên
cia da educação atual: não deve nunca, porém, ser considerad
a como condição essencial da escola única, que é, repetimo-lo,
a escola para todos. (LUZURIAGA, 1934 p. 13, 14).

Completando o sentido e a importância da Escola Única outro conceito s
e faz necessário para esta pesquisa, o de escola compreensiva ou abrangente.
Este termo é utilizado no projeto dos Centros Integrados de Educação (1960-19
70) justamente por tratar da escola como um espaço onde crianças de todas as
origens e habilidades seriam educadas em uma única escola, essa definição re
monta à década de 1920 e como já citado amplia e completa o sentido da Esco
la Única com seus objetivos de acesso ampliado de educação, extinção dos ex
ames entre os níveis educacionais e a educação integral do indivíduo levando
em conta suas habilidades e desejos.
São escolas destinadas a oferecer oportunidades educacionais para tod
as as crianças sem dividi-las em uma idade de forma precoce em diferentes "gr
upos de oportunidade", com base em um instrumento questionável de seleção,
dando abertura a uma gama muito maior de talentos, aspirações e abordagens
à aprendizagem, ou seja, a educação da cultura geral aliada à formação profiss
ional em um só lugar. As escolas compreensivas preveem a educação integral
do aluno num mesmo espaço físico.
Vale destacar aqui a reflexão do Professor Antônio Matheus do Amaral,
Diretor do Departamento de Ensino Médio da Bahia em 1967, durante palestra
proferida no II Simpósio Universitário da Bahia, Salvador, outubro de 1969 com
o tema “Profissionalização no Ensino Médio” citado por Atta, 2015, no livro “Alg
uma memória da Gestão de Luis Navarro de Britto na Secretaria de Educação

45

do Estado da Bahia – 04/1967 a 02/1970”, ao falar dos Colégios Compreensivo
s como formas de interligar interesses educacionais diversos num mesmo espa
ço físico ligando assim não só os diversos setores da escola entre si, mas esta
com a comunidade na qual se inseria atendendo as demandas explicitadas por
ela.
É importante compreender as bases teóricas que serviram para a
criação dos projetos das escolas estudadas nessa pesquisa, pois os
movimentos renovadores da pedagogia iniciados com a Escola Moderna na
Pedagogia Libertária e os demais que a seguiram provam em si a necessidade
de mudança da escola e da educação como um todo. O desejo de ruptura com
o tradicional ou com qualquer fator de atraso ao desenvolvimento do individuo
e da sociedade.
A escola começa a partir desse momento, a ser vista como um espaço
de interação e construção da sociedade e não como um mero reprodutor desta,
um local onde não se circulam apenas conhecimentos prontos e sim onde são
produzidos a cada dia novos conhecimentos quebrando a ideia do professor
como centro do saber e do aluno como um receptáculo do conhecimento
produzido socialmente.
Os movimentos renovadores evidenciam as lutas, principalmente de
educadores, por uma escola e por uma educação realmente significativa que
aliasse vida, cidadania e trabalho. Um processo de ensino-aprendizagem que
desse ao educando a oportunidade de se ver e agir de forma consciente na
sociedade a que pertencia. Uma escola de caráter democrático que deixa de
ser um espaço de privilégios sociais para exercer de fato o seu papel social
dando a todas as pessoas oportunidades iguais de acordo com as suas
habilidades que seriam potencializadas pela escola e não por pertencer a esta
ou a aquela classe social, grupo racial, gênero, entre outros.
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2. GOVERNO DA BAHIA E A EDUCAÇÃO BÁSICA – O GOVERNO DE
OCTÁVIO MANGABEIRA
Para compreender e analisar como se deu a experiência do CECR em
Salvador entre as décadas de 1940 e 1950 é preciso conhecer também seus
principais atores, ou seja, as pessoas responsáveis pela elaboração do projeto
de deu origem ao Centro além do contexto político e principalmente
educacional vivenciados por estes.
São dois os personagens centrais nessa discussão. Octávio Mangabeira
então governador da Bahia (1947-1951) que em sua mensagem de despedida
de governo à Assembleia Legislativa narra, além de um pouco da sua vida
política, um sincero desabafo sobre a sua relação com a Bahia e com o povo
baiano e quais eram suas pretensões ao iniciar seu mandato. Sendo assim ele
diz:

Trazia eu, entretanto, comigo, para o govêrno, não só o desejo
profundo, mas a resolução inabalável de empregar ao serviço
do Estado tudo o que estivesse no limite das minhas energias,
até o último extremo da minha dedicação, no sentido de ser-lhe
útil. Intrigava-me, desde muito, o que chamei “o enigma
baiano”: por que razão a Bahia, cujas qualidades e riquezas
eram, em geral, tão celebradas, se mantinha todavia, em
condições de progresso indiscutivelmente inferior ao que
resultaria, em boa lógica, de semelhante conceito, assim
tivesse êle a procedência que se lhe atribuía? (Octávio
Mangabeira, Fala de Governadores e presidentes das/de
província, 1951, p. 6).1

E falando sobre suas promessas de governo ele acrescenta:

O que, sobretudo, prometi, foi realizar, na nossa terra, um
govêrno democrático, vale dizer um govêrno de moralidade e
de trabalho, um govêrno de portas abertas, com o qual todos
pudessem cooperar, e que se preocuparia seriamente com os
problemas que afligem o povo, não esquecendo,
particularmente, a causa dos que mais sofrem, a grande causa
dos desemparados [...] (Octávio Mangabeira, Fala de
Governadores e presidentes das/de província. 1951).

1

Mensagem apresentada pelo Dr. Octávio Mangabeira Governador do Estado da
Bahia à Assembleia Legislativa, 1948 a 1951.
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Mangabeira demonstrava ter a mesma opinião que Anísio Teixeira quanto
ao fato notório de que a Bahia, embora tivesse recursos para tal, não
acompanhava o ritmo de modernização de outros Estados do Brasil e como a
população mais pobre necessitava dessas ações para superar os problemas
que as afligiam, sendo assim é importante trazer ao centro desta discussão que
seria esse moderno tão desejado durante esse período e como isso seria
possível, ou ao menos seria tentado alcançar, através das ações e
planejamentos realizados durante o governo de Octávio Mangabeira tendo
Anísio Teixeira como secretário de Educação e Saúde.
Para isto então, faz necessário colocar aqui alguns questionamentos, como:
quais as necessidades ou motivações levaram a elaboração de um projeto
educacional voltado para a ampliação das oportunidades de educação de
qualidade e em tempo integral para todos? Como era a educação na Bahia e
porque esta, segundo via Anísio Teixeira, não atendia mais às necessidades da
população para o novo tempo que se vivia?
Em texto escrito pelo próprio Anísio Teixeira em 1930 a humanidade estava
passando por transformações dinâmicas e profundas nunca antes vivenciadas
e que tais mudanças interfeririam não apenas na forma do homem produzir e
consumir como também no modo como pensava e se relacionava, ou seja, as
regras e normas sociais também passariam por modificações profundas para
acompanhar as mudanças proporcionadas pelo advento da aplicação da
ciência a civilização humana, um conhecimento que era apenas para poucos e
que não trazia, pelo menos em curto prazo, benefícios concretos, agora estaria
mais acessível e se voltava para a produção do bem estar do homem. A
ciência como meio para o progresso. Segundo o autor “E em progresso ela (a
civilização) vê mais que tudo a transformação material do mundo”. (TEIXEIRA,
1930, p. 2). O progresso, nesse sentido, queria dizer ser mais acessível,
popular e mais barato. O que antes era privilégio de poucos viraria direito de
todos.
Para ele, entretanto, a sociedade parecia negar-se a essa mudança em
alguns aspectos, principalmente ao que diz respeito a educação. Imperava
ainda os antigos manuais da educação tradicional onde a escola era,
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Nada mais do que uma casa onde as crianças aprendiam o
que lhes era ensinado, decorando as lições que os professores
marcavam, depois tomavam, e que lhes forneciam elementos
de informação e saber, que, só mais tarde eles deveriam
utilizar. (TEIXEIRA, 1930, p. 8).

O questionamento baseia-se então na ideia de que se todas as
modificações materiais afetavam inevitavelmente o modo de pensar e agir do
ser humano, segundo Anísio Teixeira, assim também afetaria a escola e a
transformaria. Esta deveria sair dos padrões impostos por uma sociedade
tradicional para acompanhar o progresso social então vivenciado.
O sentido dado a escola tradicionalmente se modificaria assim como as
estruturas sociais e morais existentes, já que, a escola é uma das entidades
responsáveis pela educação e formação do individuo, além da família e da
comunidade. A escola não poderia se desviar dessa função no mundo moderno
principalmente porque as alterações nas estruturas da sociedade, do trabalho e
da família tornaram-se bem mais expressivas a partir desse momento.
A configuração da família passou a se alterar na medida em que as
indústrias foram agregando a si mais e mais operários. Sendo assim houve
uma alteração nas funções básicas na família que antes não eram vistas em
tão grande escala. Sobre isso Anísio Teixeira ressalta:

A família com isso se está alterando profundamente. O homem
moderno não trabalha em casa e não se diverte em casa. Em
centros muito adiantados, o antigo lar, tão decantado, não é
mais do que o “lugar onde alguns indivíduos voltam, à noite,
para dormir. (TEIXEIRA, 1930, p. 6)

A escola, portanto, assumiria ainda mais funções para si alterando por
completo o sentido dado a escola pela educação tradicional. Essa nova escola
deveria a partir de então voltar-se para suas novas funções. “A) Precisamos
preparar o homem para indagar e resolver por si os seus problemas; B) Temos
que construir a nossa escola, não como preparação para um futuro conhecido,
mas para um futuro rigorosamente imprevisível.” (TEIXEIRA, 1930, p. 4)
“Modernidade inconclusa” na Bahia, termo trazido por FIALHO e
MENEZES, 2002, evidencia bem a questão colocada por Anísio Teixeira
quando trata acerca do atraso da modernização da Bahia em todos os
sentidos, mas principalmente no que diz respeito à educação, sendo assim, no
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período que antecede a experiência do CECR algumas ações de Anísio
enquanto Secretário de Educação e Saúde já refletiam o desejo de mudanças
que levassem a modernidade acompanhando o ritmo dos demais estados do
país.
Sendo assim as autoras destacam algumas ações de Anísio Teixeira
enquanto secretário do governo de Octávio Mangabeira que tinham como
finalidade trazer para a Bahia a realização efetiva de uma modernidade que já
precisava se fazer presente há algum tempo.
1. Uma transformação urbanística na cidade de Salvador,
proposta do EPUCS. A modernização da cidade, de acordo
com novos padrões urbanísticos. O Teatro Castro Alves e o
Hotel da Bahia, juntamente com a Escola Parque, como ícones
de uma nova arquitetura. Trabalho com o arquiteto Diógenes
Rebouças.
2. A introdução de nova perspectiva de planejamento regional,
com a agregação da perspectiva dos pólos regionais de
desenvolvimento; neles, seriam implantados os centros
regionais de educação e cultura. Esta proposta também é
incorporada ao Plano Nacional de Educação.
3. A adoção do conceito de região ecológica e da perspectiva
da tensão modernidade x tradição na análise das comunidades
do interior da Bahia. As relações sociais e raciais e as
necessidades e demandas à educação colocadas pela tensão
acima ou para a sua superação – no sentido do moderno...
Neste contexto, se desenvolve o Projeto Colúmbia e seus
resultados apontam também para a discussão das relações
raciais.
4. A implantação da escola - primária, de tempo integral que
formasse o homem comum, contemplando o conjunto de
aspectos de sua personalidade. Os Centros de Educação
Primária. O CECR – Escola Parque e Escola Classe.
5. As ações no sentido das transformações culturais – A
exposição de arte contemporânea de 1948 e os Salões de
Artes Plásticas de 1949, 1950. A incorporação dos trabalhos
dos “artistas modernos” - Caribé, Mário Cravo, Carlos Bastos,
Genaro de Carvalho, Lígia, entre outros. Aconteceram
simultaneamente debates dobre arte moderna conduzidos por
Marques Rebelo, escritor carioca. (FIALHO; MENEZES, ano, p.
2).

A modernidade então seria implementada por meio de projetos que iam
desde ações urbanísticas até as ações culturais e principalmente educacionais.
Conhecer as necessidades e especificidades baianas e como estas poderiam
trabalhar em conjunto para dar acesso a cultura, educação e saúde para todos,
já que, estes seriam, pelo que se pode concluir através do proposto por Anísio
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Teixeira, pontos fundamentais para a efetivação da modernidade. Assim o
progresso para se concretizar em todas as áreas precisaria se tornar acessível
e popular (TEIXEIRA, 1932).
Anísio Teixeira, segundo Teresinha Eboli (1983), fazia uma forte crítica à
improvisação escolar feita no Brasil no início do período republicado, que
segundo ele embora tivesse também o objetivo de dar acesso a escolarização
não foi priorizada uma educação de qualidade, as escolas eram improvisadas,
com más instalações e seguindo modelos tradicionalistas onde o aprendizado
era baseado na mera repetição e memorização dos conhecimentos já postos o
que fazia o povo brasileiro, das classes mais baixas, desacreditarem na
instituição escolar, pois a mesma não se importava com a realidade do
educando levando até ele um mundo que não se via na prática e, portanto era
desnecessário ao olhar de muitos. Dessa forma o educador baiano via na
construção dos Centros Populares um caminho para que essa universalização
do ensino fosse de fato condizente com as necessidades do público ao qual se
destinaria, Segundo a autora é diante de uma simplificação destrutiva da
escola. (EBOLI, 1983).
O Brasil passava por um momento de transformações principalmente
econômicas e Anísio Teixeira descrevia a escola como uma instituição
fundamental na construção de uma sociedade moderna e principalmente
democrática, de fato a escola como um caminho para a democracia. A escola,
para Teixeira, era a instituição onde tais mudanças se consolidavam e merecia
o devido respeito por isso. Ela custava caro, era complexa de se estabelecer,
mas era uma necessidade que colocaria o país no caminho do progresso que
acontecia. Conforme discurso proferido por Anísio Teixeira na inauguração da
Escola Parque:
É custoso e caro porque são custosos e caros os objetivos a
que visa. Não se pode fazer educação barata. Se é a nossa
defesa que estamos construindo, seu preço será demasiado
caro, pois não há preço para a sobrevivência (TEIXEIRA apud
EBOLI, 1983, p. 18).

A educação ao olhar de Anísio Teixeira era de fundamental importância
para o progresso da sociedade brasileira e o mesmo cita durante seu discurso
de inauguração do CECR exemplos de países que deram um novo olhar ao
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sistema educacional e reflete sobre como se daria a construção de um país em
meio a tantas e cada vez mais rápidas mudanças sociais sem que o seu povo
esteja preparado para isso, principalmente a população trabalhadora,
responsável por fazer acontecer os projetos para tal transformação.
São assim, os eixos do projeto de escola da modernidade, segundo traz
Menezes (2014):
1. Escola Para todos: a ampliação da oferta, na busca de sua
universalização; a responsabilidade do Estado na oferta da
escola pública, gratuita e universal – quanto ao seu conteúdo –
e, ao mesmo tempo profundamente enraizada no local, no
regional.
2. Escola e local de moradia: quanto mais perto da moradia,
melhor; os “trevos de quatro folhas”, com uma escola em cada
pétala e com um centro de usos comum para a prática de
atividades; uma distância de, no máximo, 500 metros entre
cada escola e o Centro.
3. A Escola única: a progressividade dos anos de estudo, desde a
escola infantil até o ensino médio; o fim da dualidade do
sistema de ensino, com todos os ramos de ensino articulados,
permitindo acesso ao ensino superior. Rompe-se o dualismo
pra uns, o destino das elites; para outros, a escola limitada em
anos e em conteúdos – em troca, a escola para todos.
(MENEZES, 2014, p. 69-70)

Os planos de edificações escolares propostos por Anísio Teixeira trazem
uma nova perspectiva de escola, sala de aula e porque não dizer do processo
de ensino aprendizagem. Embora não seja esse o foco desse texto vale a pena
ressaltar a importância desses planos no que tange a questões como o prédio
escolar deveria ser organizado de acordo com as necessidades do local onde
fosse construído, bem como este espaço deveria funcionar e o que deveria
conter dando destaque a possibilidade de uma educação total do indivíduo.2

A proposta continha a seguinte concepção:
a)
a unidade do sistema de ensino, compreendendo o
ensino público - estadual e municipal - e o privado, e a
progressividade dos serviços educacionais;
b)
a concepção da escola como forma de suprir deficiências
vindas “do lar e da herança social” dos alunos, devendo
ministrar, “sempre que possível, educação integral,
desdobrando-se, para o aluno, em lar, ensino e vida e, para a
democracia, numa instituição promotora da justiça social e
2

Plano de Edificações Escolares. Livro: 4º. Centenário da cidade de Salvador. A Revista Fiscal. Edição es
pecial comemorativa, 1949 – ANEXO.
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igualdade fundamental dos cidadãos”, cuidando ainda da
difusão da cultura.
A escola primária, obrigatória, deveria ser organizada da
seguinte forma:
a)
nos núcleos urbanos de mais de 3.000 habitantes, a
escola constituir-se-ia o centro cultural da comunidade,
mantendo-se uma biblioteca de finalidade escolar e pública e,
sempre que possível, auditório para rádio-difusão e cinema,
agência de informações, cursos de adultos e serviços de
extensão cultural;
b)
nas escolas isoladas, haveria, além de classe, uma
pequena biblioteca escolar e área suficiente para trabalhos
agrícolas;
c)
nos centros de grande densidade urbana, deveriam
conjugar-se “escolas-classe” e parque escolar, onde seriam
proporcionadas educação física e de saúde, educação artística,
e artes industriais. No parque escolar ficariam localizados a
biblioteca e o auditório para atividades sociais e artísticas.

2.1 . CECR: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL EM SALVADOR
O Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro (CECR), ou a Escola
Parque como ficou conhecido até hoje é uma escola primária regular prevista
para funcionar em tempo integral, ou seja, ofertava as séries da educação
primária dividindo os alunos por idade em cada série e no turno oposto
atividades relacionadas a esporte, cultura, arte, leitura e iniciação ao mundo do
trabalho, como traremos mais adiante, tendo como ponto central a efetivação
de uma proposta de educação integral e de qualidade na Bahia. Educação esta
que embora tenha se concretizado apenas com um complexo escolar constava
em seu planejamento a ideia de construir mais oito centros populares em
diversos setores semelhantes ao que seria então inaugurado no bairro da
Liberdade na cidade de Salvador na Bahia, como mostra a Figura 1

Figura 1. A espacialização em Salvador. Os
Centros de Educação Primária previstos.
Fonte: Livro
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Foi nesse momento que o educador Anísio Teixeira, como já citado ao
longo dessa dissertação, teve a oportunidade de colocar em prática um de
seus projetos que visava comprovar a eficácia da democratização da escola
pública e de qualidade, uma educação para a formação integral do homem.
Embora esse não fosse o único projeto do educador baiano Anísio
Teixeira, enquanto secretário de Educação e Saúde do governo de Octávio
Mangabeira entre os anos de 1948 e 1951 tornou-se um ponto de destaque
para a sua carreira como educador e secretário.
A construção do centro obedecia a uma ordem de necessidades sociais,
pois foi implantado numa região da cidade de Salvador onde a população, em
sua grande maioria, era pobre e sem o acesso escolarização ideal como
pensada por ele, dessa forma Centro pretendia proporcionar uma educação
baseada nos princípios da Escola Ativa que segundo Menezes, 2014, é uma
escola onde “o sujeito aprende na medida em que interage com o objeto”
(MENEZES, 2014, P. 71).
Uma educação onde o sujeito fosse o centro do processo educativo e o
mesmo seria o responsável pelo seu aprendizado na medida em que interagia
com os objetos e situações propostas pelas atividades do Centro. Outro fator
importante trazido pela autora acima citada, também referente aos princípios
da Escola Ativa, diz respeito ao modo como o Centro foi planejado e
construído, levando em conta a arquitetura dos seus prédios, tendo como um
dos

arquitetos

colaboradores

Diógenes

Rebouças

(do

Escritório

de

Planejamento Urbano da Cidade de Salvador – EPUCS) que possuía ideias
sobre arquitetura consideradas vanguardistas referentes a seu tempo, mas que
ilustravam bem as motivações de Anísio Teixeira em trazer o moderno para a
Bahia sobretudo para a educação.
Tais prédios possuíam uma ordem para uma dinâmica escolar
diferenciada. O educando interagiria nesse espaço assim como em um parque,
a escola não teria um aspecto fechado, todos os setores interagiriam entre si e
tudo se relacionaria diretamente com o espaço aberto, das áreas comuns de
convivência.
Nesse sentido, a escola obedecia a uma série de critérios que segundo
Andrade Junior (2014), permitiria essa relação do educando com o espaço
despertando assim um sentimento de pertencimento ao ambiente escolar e
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maior interesse as atividades, oficinais ou o que mais fosse proposto por ele:
Para facilitar o deslocamento das crianças, a distância, entre as
escolas-classe e a Escola Parque não deveria ser superior a
500m. Os 2000 alunos que estariam simultaneamente na
Escola Parque em cada turno se dividiriam em grupos de 650 a
700 estudantes pelos três setores de atividades: sociais e
artísticas; de trabalho; e de educação física. O setor de
atividades sociais e artísticas da Escola Parque abrigaria um
teatro e salas de música, canto e dança com capacidade para
700 crianças. O setor de atividades de trabalho corresponderia
a um conjunto de ateliês e salas de trabalho de igual
capacidade e o setor de atividades para educação física se
constituiria em um ginásio com capacidade para grupo idêntico.
Além disso, a Escola Parque contaria com um restaurante com
capacidade para servir 2000 crianças e sua respectiva cozinha,
uma biblioteca para 300 crianças, um teatro ao ar livre, dois
dormitórios para 100 crianças casa – um para cada gênero –
,um edifício de serviços gerais e um edifício administrativo.
(ANDRADE JUNIOR, 2014, p. 49)

Espaços da Escola Parque:

Figura 2. Biblioteca da Escola Parque,
2010. Foto: Gerlan Oliveira, 2015.

Figura 3. Anfi teatro ou teatro aberto, 2010.
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Foto: Acervo Escola Parque

Figura 4. Setor de trabalho da Escola Parque, 2010. Foto: Acervo Escola Parque

Figura 5. Setor de trabalho da Escola Parque. Período de inauguração. Foto: Acervo
Escola Parque.
Figura 6. Refeitório e cozinha, período de inauguração. Foto: Acervo Escola Parque
Figura 7. Setor de Educação Física, período de inauguração. Foto: Acervo Escola
Parque.

Anísio Teixeira se mantinha na crença de que a escola seria o vetor
fundamental para a democracia, a escola comum ou escola para todos e mais
especificamente a escola pública tornaria esse objetivo mais rápido e efetivo já
que daria oportunidades para grande parte da sociedade que se encontrava
fora desse processo de “[...] não só viver numa sociedade democrática, mas
também para formar tal sociedade.” (EBOLI, 1983, p. 7).
A escola continha em seus espaços elementos da tão comentada, porém
não vivenciada modernidade, analisada por Anísio Teixeira como uma
modernidade tardia para a Bahia, já que, muito se ouvia falar sobre esta, mas
seus benefícios e ações não chegavam. Essa modernidade se destaca como
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visto anteriormente, com os planos de edificações escolares tendo Anísio
Teixeira como secretário de Educação e Saúde e outros projetos do governo de
Octávio Mangabeira (1947-1951).
A partir do que foi mencionado acima é possível perceber e relacionar as
ideias do educador baiano a um grande processo de inclusão escolar na
primeira metade do século XX onde a prioridade, para o momento, era que
crianças e jovens pobres e, portanto marginalizados de um processo educativo
em quantidade e qualidade tivessem acesso à mesma, uma educação primária
regular e ao mesmo tempo desenvolvesse no educando.
[...] a personalidade, procurando afirmar nele os valores
maiores da pessoa humana, como a liberdade com
responsabilidade, o pensamento crítico, o senso das artes, a
disposição da convivência solidária, e espírito aberto a novas
ideias, a capacidade de trabalhar produtivamente. (EBOLI,
1983, p. 8).

Uma educação integral, educar o indivíduo por completo, não apenas
em aspectos cognitivos, mas também sociais, culturais e éticos e em tempo
integral, onde atividades diversas, de socialização, iniciação ao trabalho, artes
e educação física e não apenas o aprender a ler, escrever e contar darão a
este condições de agir como cidadão ciente dos seus direitos e deveres.
Essa escola deve dar prioridade a formação do indivíduo e de seu senso
crítico e de cidadão. Fazendo valer uma das tendências do mundo moderno
citadas por Anísio Teixeira, 1930, a da democracia. “Democracia é
essencialmente esse modo de vida social em que “cada individuo conta como
uma pessoa”. O respeito a personalidade humana é a ideia mais profunda
dessa grande corrente moderna”. (Teixeira, 1930, p. 6). E para contar como
pessoa é preciso compreender
como a sociedade a qual está
inserida funciona e como este
se coloca diante desta.
Figura: 8. Desenho dos setores
da Escola Parque.
Foto: Livro – Uma experiência em
educação
integral.
(EBOLI
Teresinha, 1983).
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Embora em outro momento social, político e econômico brasileiro as
ideias do educador baiano se fazem presentes até hoje. A educação era sua
prioridade, ou melhor, uma educação diferente, de qualidade e para todos.
Sendo assim tentou através de ações e não só de palavras, provocar as
mudanças que ele acreditava serem fundamentais como prioridade para
efetivamente ter uma educação para todos.
O processo de inclusão educacional pensado por Anísio Teixeira, onde
todos teriam acesso a uma escola boa e não apenas a uma escola, no sentido
de prédio onde se ministra aulas sem nenhuma preocupação com as pessoas
que fazem parte do processo ensino-aprendizagem, o local de onde vieram e
nem a comunidade a qual está relacionada, toma força até hoje quando são
colocadas em questão não apenas a quantidade como também a qualidade
das escolas, a qualificação dos profissionais de educação que atende a
diversos educandos de lugares, culturas, aspectos cognitivos e personalidades
diferentes, na qualidade de infraestrutura da escola.
Esta deve oferecer um ambiente agradável ao aprendizado para que o
mesmo ocorra de forma prazerosa, como uma constante troca entre as partes
envolvidas, com atividades a serem desenvolvidas de acordo com os
interesses dos educandos e evidenciando a relação com o mundo que o cerca
sendo a escola parte da sociedade e devendo assim reunir nela aspectos que
não a façam um mundo externo ou separado do “mundo real”, pois a mesma
segundo Anísio seria um ensaio para a vida que a criança ou o jovem
enfrentará fora dela. (NUNES, 2000).
2.2. PROJETO DA ESCOLA: O CECR EM FUNCIONAMENTO
O CECR enquanto escola de tempo integral para adotar o proposto no
planejamento de Anísio Teixeira e efetivar o seu funcionamento precisava
seguir a ideia de articulação entre as escolas classe e a Escola Parque, desta
forma, como citado anteriormente os educandos deveriam sair de uma escola
para a outra se revezando entre as atividades do currículo comum nas escolas
classe e as socializantes, de educação física, artes e iniciação ao trabalho
propostas na Escola Parque.
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Os educandos precisavam ser matriculados e frequentar as atividades e
oficinas propostas pela Escola Parque e embora aos poucos essa relação
Escolas Classe - Escola Parque tenha se modificado, devido a questões
políticas de dentro e fora da escola, contudo isto não afetou a ideia original
como pode ser visto em depoimentos de ex-alunos, ex-professores e exprofessores que vivenciaram a experiência proporcionada pelo CECR no seu
período inicial de funcionamento.
Os depoimentos trazidos a seguir foram coletados por membros do
Grupo de Pesquisa Memória da Educação na Bahia na ocasião do projeto
“Iconografia da Escola” (2000) que visava dar destaque a escolas
representativas da cidade de Salvador em diversos momentos políticos e
históricos e assim coletar material para reconstruir e preservar a memória
destas por meio de documentos e depoimentos de pessoas que vivenciaram
essas experiências.
Segundo a coordenadora do grupo de pesquisa Profª Drª Jaci Maria
Ferraz de Menezes, em depoimento para um vídeo síntese do projeto
Iconografia da Escola iniciado no ano de 2000 o CECR foi escolhido por ser
uma escola de grande representatividade para o período da república “tomando
a república enquanto aquele modelo político que vai trabalhar a perspectiva da
igualdade, da liberdade e da fraternidade”. Entre as entrevistas disponíveis
para acesso no Centro de Referência em Memória da Educação na Bahia 3
foram selecionadas para análise nessa dissertação três cujos nomes dos
entrevistados não serão revelados, apenas o conteúdo dos seus relatos a fim
de trazer para a discussão central como se concretizou a experiência
educacional ofertada pelo CECR a fim de reforçar e comprovar o que já foi
trazido em momentos anteriores.
A análise de entrevistas tem por objetivo identificar e perceber em
relatos do cotidiano escolar como se dava a dinâmica entre as aulas do
currículo

comum,

realizadas

pelas

Escolas

Classe

e

as

atividades

complementares e profissionalizantes que aconteciam na Escola Parque, a
relação do CECR com as famílias e qual o impacto que essa experiência
educacional teve para a vida dessas pessoas. A rotina escolar é um tema
3

Centro de Pesquisa localizado na sala do Grupo de Pesquisa Memória da Educação
na Bahia – Universidade do Estado da Bahia – Campus 1 – Salvador.
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bastante destacado durante os depoimentos colhidos pelo Grupo Memória e é
encontrada logo no início do primeiro depoente que aqui chamaremos de “A” e
os demais seguirão assim as denominações “B” e “C”.

Grupo Memória: Quanto à locomoção até as escolas. Como acontecia?
Entrevistado A: “Então de manhã eu estudava na Escola Parque, era mais
próxima, mas era longe também, era da Baixa de Quintas até lá a Caixa
D’agua que também era um bolsão de pobreza na época e de lá a gente
almoçava na escola mesmo, a escola dava o almoço e eu ia pra Escola Classe
Dois. Eu estudei lá meu primário todo, foram seis anos porque antigamente a
gente começava no primeiro ano e tinha o primeiro ano A e o primeiro ano B,
até a quinta série, que era o quinto ano e quando foi pra ir pro ginásio né, eu
não estudei mais lá, no ginásio eu fiz admissão no ICEIA, meu pai já tinha
também previsão de se mudar pra o Barbalho e pra gente ficava mais
próximo...”.

É possível perceber que mesmo sem a efetivação da dinâmica de
distância de 500 metros entre as Escolas Classe e Escola Parque, como
proposta por Anísio Teixeira, os alunos, que moravam em bairros vizinhos as
escolas, conseguiam ir de uma para a outra sem muitos problemas.
Alguns trechos dos depoimentos evidenciam a importância do CECR na
vida dos estudantes e de suas famílias. O surgimento de uma escola com
estruturas arquitetônicas modernas, pedagogia inovadora e relação com a
comunidade num projeto de modificação de uma estrutura social vigente que
privilegiava uma camada social específica era, naquele momento, algo de certa
maneira passivo de dúvidas, visto que muitos não acreditavam nem que uma
escola com tal estrutura pudesse ser gratuita e de acesso prioritário aos mais
pobres.
Grupo Memória: Como era a sua rotina na Escola Classe e na Escola Parque?
Entrevistado A: “... A gente também tinha muita leitura, nós tínhamos um
professor de leitura que ficava naquela biblioteca da Escola Parque [...] que eu
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me lembro foi o ambiente que eu achava mais lindo na minha vida, nunca tinha
visto uma coisa mais linda do que aquela biblioteca, até hoje eu ainda acho, ela
muito bonita e a gente toda semana tinha aula de leitura ali e tinha uma
professora que contava história pra gente também, ela ia contar história. Então
eu gostava muito da escola...”
Entrevistado B: “Meu trabalho com metais era o seguinte, a gente chegava pela
manhã, tinha hinos né, a gente era bem cívico né, vamos dizer assim e hoje
você não vê isso na escola. A gente ia pra sala, tinha esportes, tinha toda a
parte de diversão, tinha teatro, mas a minha classe, era a classe de metais, a
gente trabalhava com funilaria, solda, é... hoje é plástico... bica de casa para a
água correr no telhado, a gente fabricava isso, fabricava...forma de bolo, não
tinha essa solda elétrica que tem hoje, trabalhava com breu naquela época, a
gente aprendeu a trabalhar com breu e uma coisa interessante () quando
criança a gente já sabia traçar uma circunferência, o que acontecia na escola, o
que gente aprendia? Pegava uma lata de óleo, que hoje o óleo de carro é de
plástico né, ta vindo em embalagem de plástico, não sei se é por uma questão
de custo, a gente abria a lata e no meio da lata tinha uma, uma, uma emenda,
que chamava muito de amigo, de, de, de indústria, a gente cortava e traçava
duas circunferências, já sabia traçar circunferência como criança, subdividia a
circunferência e fazia qualquer equipamento dentro daquela lata, quanto maior
a lata... de banha por exemplo seria maior, querosene a gente cortava aquelas
pontas grossas, traçava a circunferência, fazia forma de bolo, essa forma que
você dona de casa, forma de empada que é complicada, tem aquelas viradas,
a gente sabia fazer tudo isso, a gente aprendia, a parte de funilaria, tudo de
funilaria [...] Tinha esporte, tinha biblioteca, tinha um ginásio que acho que
Salvador não tem um igual,, um ginásio oficial, tinha o banheiro, que lá na,
embaixo do, do, do ginásio tinha uma área de banheiro, banheiro tinha mais de
20 banheiros pra todos os alunos, tinha alimentação também né, a gente
alimentava, chegava de manhã tomava o café reforçado, meio dia almoçava,
antes de sair merendava, aí não dava trabalho em casa.”

Era uma rotina programada não apenas por idade dos alunos, mas
também por preferencias e em grupos de no máximo 20 a 30 alunos, sendo
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assim as vagas eram limitadas para garantir a maior integração e melhor
empenho e aprendizagem dos educando. (MENEZES et al, 2001). Para isso o
CECR era dividido nos seguintes setores:

1. Direção e Administração Geral do CECR; Currículo,
Supervisão e Orientação Educativa.
2. Assistência Médico-odontológica.
3. Assistência Alimentar
4. Setor de Trabalho: artes aplicadas, industriais e plásticas.
5. Setor de Educação Física e Recreação: jogos, recreação,
ginástica, etc.
6. Setor Socializante: grêmio, jornal, rádio-escola, banco e
loja.
7. Setor Artístico: música instrumental, canto, dança, teatro.
8. Setor de Extensão Cultural e Biblioteca: leitura, estudo e
pesquisa. (MENEZES, et al, 2002, p. 67.)

Em diversos momentos os depoentes declaram como era a rotina
vivenciada na escola o que reforça a articulação desejada por Anísio Teixeira e
descrita por Teresinha Eboli, 1983, como uma “universidade infantil” devido a
sua complexidade em termos de relações e interações vivenciadas pelos
educandos nos diversos espaços e oficinas com colegas e professores além da
relação forte que a escola tinha com a comunidade. A rotina da escola começa:

Às 7,30 horas da manhã, os ônibus do CECR penetram na
área de estacionamento da Escola-Parque e os professôres
descem em seus uniformes azul-marinhos, dirigindo-se ao
setor administrativo para a batida do ponto e em seguida
misturarem-se com os alunos, encaminhando-se para os
diversos pavilhões. Não há formalismo, não há rigidez na
disciplina. Em poucos minutos, aquela onda humana é
absorvida pelos setores onde inicia suas atividades. Os ruídos
das serras elétricas, das máquinas de costura, os martelos
batendo solas, metal ou madeira, no setor de trabalho; a
melodia do piano, da banda de música, do canto coral que se
eleva do setor artístico; os apitos de jogos, a marcação
sistemática de ginástica no setor recreativo, ou a hora da ida à
cantina, onde os vasilhames enormes completam a sinfonia
com seu barulho característico, tudo se nos afigura como um
grande painel de vida e educação. Algo assim como um
desafio ao marasmo do ambiente de tantas escolas. (EBOLI,
1983, p. 35).

Grupo Memória: Como era a relação escola-família estabelecida pela Escola
Parque?
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Entrevistado B: “... A gente tinha, saía de casa de manhã e voltava a noite,
alimentado, tomado banho, era uma casa nossa, como se fosse casa... a gente
não dava despesa em casa em função da escola parque abastecia a gente na
alimentação de manhã, na alimentação no almoço, na alimentação no, do
lanche de tarde então nosso pais tinha essa força de economia, não tinha
despesa com a gente. Não só brincar como estudar, com uma profissão, uma
técnica que tinha e os professores a gente tinha o maior carinho com

os

professores, com os funcionários...”
Entrevistado C: “... E a disciplina, isso me ajudou muito, na escola parque nós tí
nhamos disciplina, agora não era de uma maneira agressiva, chamava a atenç
ão, mas era de uma maneira amável, com muito carinho, muito carinho.”

A alimentação dos alunos era um ponto marcante para a dinâmica de
funcionamento do Centro sendo crucial para a realização dos trabalhos durante
o dia. Tratando-se de uma comunidade carente em que famílias possuíam
muitos filhos e muitas viviam em condições precárias de moradia e trabalho a
escola, embora não tenha a obrigação de alimentar os educando, reflete nesse
sentido sobre as necessidades dessas crianças e suas famílias que vão além
de uma boa educação escolar, está também numa boa alimentação, pois isso
lhe permitirá participar plenamente das atividades propostas. “Mas, se a
infância chega à sua sala de aula, de trabalho ou de recreação, com o
estômago vazio [...] Que fazer senão alimentá-los, para que se ponham em
condições de participar das atividades do dia escolar?” (Eboli, 1983, p. 35)
Além da alimentação e acompanhamento médico-odontológico o CECR
mantinha uma relação direta com a família do estudante, principalmente para
aqueles que apresentavam algum problema que atrapalhasse o seu
rendimento escolar e comportamento.
Muitos desses problemas só são possíveis de se perceber quando a
escola se volta para a família, ou seja, vai até a casa do estudante para
conhecer as dificuldades desta e como se dá as relações entre seus membros.
Funcionava da seguinte forma: a escola formava um grupo composto por
Assistentes sociais e a partir de uma relação de alunos com problemas de
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interação ao ambiente escolar, dificuldades com disciplina, comportamento,
rendimento escolar causado por diversos motivos, a partir daí estes
profissionais iam até as casas dos alunos com a finalidade de conhecer a
família e compreender quais os possíveis motivos que poderiam levar o
educando em questão a estar passando por tais problemas dentro da escola.
Após uma conversa com a família a escola, na medida do que lhe coubesse
enquanto instituição educadora interviria com ações de aconselhamento aos
pais, educandos até, em alguns casos, buscava-se alternativas para melhorar
as condições dessas família com cestas básicas, alimentos produzidos nas
escolas, amparo maior ao educando.
O documento a seguir é um exemplo de como eram feitas as entrevistas
nas chamadas Visitas Domiciliares.

Figura 9: Relatório das
visitas realizadas nas
residências dos alunos da
Escola Parque.
Foto: Acervo “Memorial
Anísio Teixeira” – Escola
Parque.
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Grupo Memória: Quais as oficinas ofertadas a você na Escola Parque?
Entrevistado C: “... Tinham vários cursos, tinha cestaria, tinha corte e costura,
tinha bordado, tinha macramê, tinha vários cursos, tinha tricô, crochê. Eu me
identifiquei com a tecelagem não sei porque eu era hiperativa, eu sempre fui
muito... e a tecelagem realmente tranquiliza, eu usava as cores sabe”

O setor de trabalho ou galpão de trabalho chama a atenção por sua
extensão e abertura que traz uma claridade natural para a realização das
oficinas dividas entre o setor masculino e feminino.
Ainda contemplando a ideia de verificar como de fato se deu a
experiência do CECR os diversos tipos de documento tem como seu caráter
principal a oportunidade de dar ao pesquisador a possibilidade de levantar
questionamentos e elaborar interpretações acerca do objeto pesquisado
relacionando-os a produções cientificas já realizadas a fim de compará-las e
então confirmar, reafirmar ou até retificar algum fato já posto.
Como já citado nessa pesquisa, documentos escritos e imagens também
contribuem de forma igual às entrevistas trazidas, para reforçar a análise
construída aqui. Alguns documentos encontrados no Memorial Anísio Teixeira
situado hoje na biblioteca da Escola Parque ilustram claramente como se deu o
funcionamento do CECR nos seus primeiros anos de funcionamento, já que lá
é possível encontrar de relatórios das Escolas Classe e Parque de diversos
anos e setores diferentes a registros de alunos e funcionários, programações
de carga horária, prontuários médicos, relatórios de condições sociais do
educando, registros da rotina escolar, registros médicos e odontológicos e
registros de visitantes que iam até a escola para conhecer como funcionava
essa experiência até então inovadora e grandiosa na Bahia e muitos relatos
que comprovam a eficiência da escola de tempo integral como se configurava
através das ideias de Anísio Teixeira.
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Figura 10: Livro de Assinaturas
dos Visitantes do C.E.C.R. Escola Parque, 02/05/1960 a
27/11/1962.

A mais impressionante experiência educacional que tive no Bra
sil foi a visita que fiz à Escola Parque e à Escola da Aplicação.
Eu espero que em um futuro próximo as escolas da Bahia e fin
almente as escolas primárias do Brasil sejam capazes de aprov
eitar o programa devolvido aqui. Promoção automática, desenv
olvimento flexível, turmas pequenas, professores de turmas inf
antis bem dedicados e crianças em tempo integral não devem s
er tão distantes. Certamente não é impossível. Eu espero ter a
oportunidade de ver esse centro novamente e estudar a influên
cia dessas escolas na educação do Brasil. (Tradução: Camila D
uarte Ferreira).

Os relatórios também faziam o diferencial do CECR aparecer, visto que,
eram bem construídos evidenciando cada setor, seja das Escolas Classe ou
Escola Parque com riqueza de detalhes. Dessa maneira pode-se dizer que, de
acordo com a documentação analisada, da inauguração oficial do Centro em
1957, mesmo com outras Escolas Classe e outros setores da Escola Parque
ainda em construção sendo concluídas ao decorrer dos anos seguintes até por
volta de 1974, onde ainda se pode observar ainda uma presenta forte da
diretora geral Carmem Teixeira, irmã de Anísio Teixeira que mesmo sem
nenhuma participação no governo estadual ainda intervinha no Centro através
do cargo que exercia no INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa.
Fato que merece um destaque, pois os próprios documentos que podem
ser encontrados na Escola Parque evidenciam a presença marcante da ação
de Anísio Teixeira através do INEP através de convênios que possuíam
finalidades principalmente no que diz respeito a manutenção do corpo docente
e demais funcionários, com preparação profissional, formação continuada,
entre outros, como evidencia o documento alguns documentos encontrados na
Escola Parque. A relação do INEP com o CECR é muito marcante até pelo
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menos 1974, segundo o analisado durante a pesquisa documental ao memorial
aqui citado localizado na Escola Parque. Esse ano marca a saída de Dona
Carmen Teixeira, irmã de Anísio Teixeira e então diretora geral do CECR.
Nos relatórios mensais e por setores da Escola Parque é possível
perceber a importância que se dava a matricula, frequência, objetivos
alcançados ou não durante o período e quais as novas demandas ou projeções
para os próximos meses de trabalho e o INEP trabalhava através de uma
devolutiva de acordo com suas funções dentro do Centro. Funções estas
descritas no documento abaixo.

Figura 11: Relatórios Especiais (1962).
Figura 12: Relatórios Especiais (1962).
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Figura 13: Relatórios Especiais (1962).

Com

relatórios

detalhados,

setores

bem

divididos,

atividades

direcionadas, profissionais qualificados o CECR se destaca das demais
escolas do período pelo seu caráter inovador por diversos motivos. Seja por
suas atividades diferenciadas, oficinas de preparação para o trabalho dando ao
educando possibilidades que iam além daquelas já predeterminadas pela
sociedade, pela relação com a comunidade, a proximidade escola-família e
principalmente a ideia de formação do indivíduo para a vida e não apenas uma
formação que reduzisse suas oportunidades a educação curricular, livresca e
com decoração de conceitos ou a uma formação tecnicista que o limitasse a
busca por uma profissionalização sem dar a este, no entanto, meios para
modicar-se e modificar o meio ao qual pertence, poder pensar por si e
reconhecer seus direitos e deveres na sociedade.
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3. CONTEXTO EDUCACIONAL – DITADURA MILITAR E A EDUCAÇÃO
NA BAHIA.
O período referente a ditadura militar (1964 a 1985) traz consigo grandes
transformações em diversos setores da sociedade brasileira e com a educação
não aconteceria diferente. Por este motivo, este capítulo será iniciado com uma
breve apresentação desse panorama educacional que modifica em aspectos im
portantes as funções da escola inclusive aquelas idealizadas por Anísio Teixeir
a em seu projeto para o Centro Educacional Carneiro Ribeiro.
Os Ginásios Orientados para o Trabalho seja talvez a experiência educa
cional mais relevante para este estudo, pois antecede os Centros Integrados, p
orém com características diferentes, mas que de uma forma ou de outra contrib
uiu para a ideia básica do projeto aqui analisado. Os GOTs são assim definidos
segundo o documento oficial escrito pelo Prof. Gildásio Amado, então Diretor d
o Ensino Secundário do MEC.
Nos ginásios orientados para o trabalho, associa-se uma iniciação téc
nica à educação geral [...] Na parte geral, não diferem essencialmente
os ginásios orientados para o trabalho do ginásio secundário comum.
A parte técnica compreende o ensino de Artes Industriais, Técnicas A
grícolas e como complemento o de Educação para o lar. (AMADO, 19
66, p. 1)

Segundo Veiga, 2008 é importante ter em mente que a didática praticada
nesses espaços de educação profissional tem como ponto mais marcante o “en
sino de processos metodológicos que a aquisição de conhecimentos propriame
nte ditos” (VEIGA, 2008), desde modo, conclui-se que os processos de ensino
das técnicas de “como fazer” para cada profissão e a importância disto para a s
ociedade naquele momento era mais importante que a preparação do individuo
para agir perante esta sociedade como um todo, adquirindo conhecimentos e h
abilidades para sua exercer seu papel como um cidadão crítico e consciente ca
paz de causas mudanças efetivas para si e para a comunidade a qual pertence
já que esta formação voltava-se para o atendimento de uma demanda de dese
nvolvimento industrial pelo qual o Brasil passara na década de 1960.
Este seria então um dos pontos que difere os GOTs dos Centros Integra
dos. Seu caráter de ligação com a comunidade a fim de interferir positivamente
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de acordo com as suas necessidades.
Por outro lado os GOTs mantém em seu projeto um fato importante que
é o de aumento de oportunidades e expansão do ensino médio para alunos de
classe baixa, com um currículo diversificado voltado para a inserção destes no
mercado de trabalho. De acordo com Jayme Abreu em artigo “Ginásio orientad
o para o trabalho”, 1967 os ginásios,
Na gênese da concepção sócio pedagógica do ginásio polivalente, co
mpreensivo, está como ideia – mater, o propósito de conversão do gin
ásio em escola comum e não seletiva e na qual o trabalho se integra
como modo de ser da cultura geral. Evidentemente, uma transição de
escola seletiva para escola comum acarreta, necessariamente, modifi
cações estruturais em matéria de currículos, programas, métodos, pro
cessos, professorados. Não menores são as implicações de integraçã
o do trabalho como componente da Cultura Geral que corresponde à
sociedade tecnológica, industrial. (ABREU, 1967, p. 3)

Aparece ainda nesse trecho a ideia de educação para todos já defendida
por Anísio Teixeira e também citada por Abreu, 1967 ao citar a reforma do ensin
o feita pelo educador baiano ainda em 1925.
O ensino da “Cultura Geral” é outro ponto importante para estabelecer e
ssa relação entre os GOTs e os Centros Integrados o que comprova que realm
ente o segundo possui semelhanças com o primeiro diferenciando-se apenas n
a forte relação que os Centros Integrados buscaram ter com a comunidade a q
ue pertenciam proporcionando ao aluno o entendimento de mundo que ultrapas
savas as questões de aprendizado profissionalizante oferecidas pela escola. S
obre isso Abreu, 1967 escreve:
Em se tratando de sociedade industrial-tecnológica, evidentemente n
ão corresponderá à sua cultura geral aquela que não inclua, com a de
vida ênfase, as contribuições básicas, incorporadas à vista cotidiana,
da ciência, da técnica (no sentido etimológico da arte de produzir) e d
o entendimento de trabalho como condição existencial e não mera co
ndição adjetiva, a compreensão do mesmo como meio de realizar o h
omem no mundo, como fator de modificação do mundo (ABREU, 196
7, p. 4)

Afasta-se de fato a ideia de que a educação precisa ter a tradicional cara
cterística livresca, onde decorar códigos e condutas era mais importante do qu
e os compreender e modifica-los de acordo com suas necessidades o que com
os Centros Integrados ganha maior destaque acentuando-se a ação do indivídu
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o como agente de transformação para a sua vida e para a transformação da co
munidade a que pertence sendo formado e educado para atuar em prol das ne
cessidades da mesma.
Assim como no período em que Anísio Teixeira foi secretário do governo
de Octávio Mangabeira na Bahia, entre 1947-1951, em 1967 surgem outros doi
s personagens de destaque para a efetivação de mais uma experiência inovad
ora em educação em Salvador, para os Centros Integrados esse personagem s
erá o Dr. Navarro de Britto então Secretário de Educação e Cultura do Estado d
a Bahia entre os anos de 1967-1979.
Os Centros Integrados de Educação surgem de uma necessidade princi
palmente da industrialização e novas demandas de diversos setores do mercad
o de trabalho que se fazia marcante nesse período - década de 1960 -, assim c
omo os GOTs – Ginásios Orientados para o Trabalho. A ideia de educação e tra
balho tomará, com esses projetos, outros caminhos saindo da ideia do trabalho
como prioridade para a dimensão educativa e preparação para a vida, como o
proposto por Anísio Teixeira no CECR partindo para uma ideia do trabalho volta
do para o atendimento das necessidades do mercado de trabalho nesse mome
nto voltado principalmente para o aperfeiçoamento de pessoal de nível técnico
apoiado pelo governo militar que se instaurou a partir de 1964.
I – É um novo tipo regular do sistema baiano idealizado
para atender à nova realidade brasileira e sobretudo dar
cumprimento ao disposto pela Lei que estruturou a nossa
educação, quando estabelece dois princípios fundamentais da
filosofia educacional brasileira. (BRITTO, 1968, p. 73)

A partir dessa descrição do significado e das demandas que levaram a el
aboração do projeto dos Centros Integrados esse capítulo terá como foco descr
ever a experiência dos Centros Integrados partindo primeiramente do seu proje
to inicial elaborado por Luís Navarro de Britto, então secretário da Educação do
Estado da Bahia no Plano Integrado de Educação e Cultura de 1968 onde o me
smo destaca os Centros como uma solução para os problemas educacionais vi
vidos pela Bahia nesse momento e o livro “Alguma memória da Gestão de Luís
Navarro de Britto na secretaria de Educação do Estado da Bahia – 04/1967 a 0
2/1970” escrito pela professora Dilza Maria Atta, 2015, que fez parte da Secreta
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ria de Educação e Cultura do período em que Luis Navarro de Britto foi secretar
io de educação e cultura.
Uma das ideias principais, embora não fosse a única contida nesse
projeto é a de eliminação do exame de admissão, antes utilizado como
passaporte de ingresso do educando para o ginasial hoje conhecido como
Ensino Fundamental II. Segundo BRITTO, 1968 os Centros Integrados tinha
dentre outras finalidades:
II – É a solução do sistema baiano para fazer frente a
reformulação
educacional,
exigida
pela
“arrancada
desenvolvimentista” e que se reflete nos objetivos do “seu”
ensino médio quando diz na Lei Orgânica artigo 40.
III – O ensino médio visa à formação do adolescente pela
cultura geral e pela formação profissional.
IV – O Centro Integrado reúne unidades de currículos
diferenciados.
V – O Centro Integrado tem finalidades exploratórias das
aptidões.
VI – O Centro Integrado tem de dar atendimento às
necessidades de desenvolvimento econômico. (BRITTO, 1968,
p. 76)

Em outro trecho do plano BRITTO, 1968 destaca também a importância
da ideia de Escola Compreensiva e como seu conceito foi transposto para a
realidade baiana e colocado junto ao projeto dos Centros Integrados.

O Centro Integrado soluciona o outro problema da diversidade
de cursos e flexibilidade dos currículos, dos ramos de ensino e
da tendência moderna das escolas compreensivas, na
harmonização dos objetivos da “cultura geral” com os da
formação profissional, para atendimento à demanda do
desenvolvimento econômico. (BRITTO, 1968, p. 77)

O autor chama a atenção para o fato de que o governo não precisaria m
ais construir escolas diversas para os níveis da educação e nem específicos ap
enas para a formação profissional. Os Centros Integrados seriam, segundo Nav
arro de Britto dariam plasticidade ao sistema de educação evitando nomenclatu
ras diversas para estabelecimentos educacionais diversos. Seria dessa forma,
segundo o autor, mais plástico “[...] tanto do ponto de vista econômico, como fin
anceiro, administrativo, como pedagógico, e sobretudo sócio curricular.” (BRIT
TO, 1968. p. 78).
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Como já mencionado nessa dissertação BRITTO (1968) evidencia no pr
ojeto para a educação na Bahia a simpatia pelo movimento da Escola Única qu
e tem na ideia de progressão escolar num mesmo ambiente educacional como
um dos seus pressupostos. A educação tem que ser única assim como o espaç
o de convivência para a realização desta.
Entretanto essa pesquisa encontrou alguns entraves durante sua realiza
ção no que diz respeito ao acesso a documentação que possivelmente encontr
a-se no Centro Integrado Anísio Teixeira, locus da pesquisa, hoje conhecida co
mo Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde Anísio Teixeira (CEEP
SAT), que seria analisado mais detalhadamente com a pretensão de evidenciar
a proposta dos Centros Integrados, das suas diretrizes a realização efetiva dos
mesmos levando-se em conta o fato de serem experiências educacionais de cu
rta duração, no que diz respeito a seu projeto original, passando por mudanças,
após um período, que alteraram o sentido inicial pensado pelos seus idealizado
res assim como ocorreu com o CECR – Escola Parque.
A escola pesquisada que hoje possui uma estrutura e finalidades educac
ionais até semelhantes às tidas no seu período inicial de funcionamento (19681970). De acordo com informações obtidas durante a pesquisa a escola não po
ssui a documentação do momento de inauguração até a mais ou menos a déca
da de 1980, que é marcada pelo decreto que separa definitivamente a função d
e escola integrada, do ensino infantil ao ensino médio, exercida pelo CIAT.
Outro motivo que inviabilizou a realização da pesquisa, tal qual planejad
a, foi o bloqueio ao acesso à escola pela gestão em exercício até o final do se
mestre primeiro semestre de 2016 algo que acabou impossibilitando a realizaçã
o da análise documental que objetivava analisar as hipóteses elencadas durant
e a elaboração do projeto no que diz respeito aos seguintes objetivos: compree
nder como funcionou a escola nos seus primeiros anos de funcionamento, com
o era a relação entre os diversos níveis de ensino da educação básica, como er
a formulada a carga horária das atividades básicas, espontâneas e específicas,
valorizar a memória da escola, incentivar atuais alunos, gestores, professores, f
uncionários e a comunidade do entorno para conhecer a história da escola e qu
em sabe mobilizar os mesmos na tentativa de elaborar ações que permitam tra
zer ao ambiente escolar discussões cuja finalidade seria de valorização e divul
gação e resgate da memória de um escola que teve tanta importância para o c
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enário da educação baiana na segunda metade do século XX como veremos a
seguir.
Em outro momento, porém com a pesquisa já em fase adiantada e
adaptada às mudanças ocorridas a escola manifestou interesse pela temática,
no entanto a pesquisa já estava em fase de conclusão o que dificultaria uma
nova organização de objetivos e metodologias para a realização desta.
Deste modo, o material apresentado a seguir é fruto do que foi possível
identificar e analisar de documentação existente na escola, bem como por meio
das entrevistas semiestruturadas realizadas estabelecendo um comparativo
com a bibliografia encontrada e o Plano Integrado de Educação e Cultura, 1968
elaborado pelo secretário Dr. Navarro de Britto e a equipe da secretaria de
Educação e Cultura do Estado da Bahia.

3.1 OS CENTROS INTEGRADOS DE EDUCAÇÃO NA BAHIA
Os Centros Integrados surgem como uma proposta promissora para a ex
pansão do ensino médio na Bahia com a principal finalidade de atender as dem
andas educacionais e do mercado de trabalho tendo sua direção principal volta
da para o desenvolvimento social por meio da educação. Sendo assim Dilza Att
a (2015) traz no livro “Alguma memória da Gestão de Luis Navarro de Britto na
secretaria de Educação do Estado da Bahia – 04/1967 a 02/1970” dados e dep
oimentos advindos da memória e dos estudos da autora e de outros personage
ns importantes para este estudo, ou seja, pessoas que fizeram parte da constru
ção e implantação do projeto dos Centros Integrados e deixaram seus relatos q
ue são, no livro citado, compilados e analisados pela autora.
Nesse sentido a educação e desenvolvimento, segundo ATTA, 2015 trad
uz até no slogan do então governador Luis Vianna Filho (1968-1971) pode ser
descrita através da fala do professor Antonio Matheus do Amaral Leal, então Di
retor do Departamento de Ensino Médio, em palestra proferida no II Simpósio U
niversitário de Educação, em outubro de 1969,sob o título “A profissionalização
no Ensino Médio”, assim ele analisa o referido slogan “Educação é desenvolvi
mento”:
A relação educação/desenvolvimento parte da premissa de que educ
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ação significa preparação do homem para desempenho do seu papel
na sociedade e de que desenvolvimento econômico pressupõe deter
minadas mudanças estruturais nesta mesma sociedade.
A partir dessa concepção e considerando que as transformações soci
ais não se operam espontaneamente, mas que se verificam através d
a intervenção do homem, atribui-se ao processo educacional parcela
ponderável de responsabilidade no preparo exigido a uma adequada
e renovada atuação. [...] (Antonio Matheus do Amaral Leal, 1969 apud
ATTA 2015, p. 13,14)

As mudanças econômicas que aconteciam em todo o país precisavam s
er acompanhada em demais setores da sociedade e o sistema educacional traz
consigo a característica necessária para a realização dessas mudanças por me
io da sua funcionalidade básica que é a de socializar conhecimentos elaborado
s pela humanidade e preparar o individuo para a sociedade que o cerca e ness
e momento uma sociedade carente de um tipo específico de mão-de-obra e ma
is ainda de uma educação que não se voltasse apenas para o nível superior de
ensino. Sendo assim a autora traz mais do depoimento do professor Antonio M
atheus do Amaral Leal em 1969:
[...] Como agência formal de reelaboração e transmissão cultural ou n
a sua função de agente de socialização, a escola não pode estar alhe
ia ao seu meio, dado que o sistema educacional nada mais é que o c
omponente de um sistema global mais amplo - a sociedade como um
todo.
Numa sociedade em mudança [e estava muito claro para todos nós q
ue os anos sessenta do século passado em todo o mundo ocidental s
4
e caracterizava por violentos processos de mudança] sua função extr
avasa dos limites de mera transmissão e assume características de re
novação. Como tal, pode e deve ser considerada como variável do de
senvolvimento socioeconômico, atuando como instrumento hábil de m
udança, ao tempo em que sofre os condicionamentos das transforma
ções operadas.
Por outro lado, o desenvolvimento socioeconômico requer um sistem
a educacional que não se limite, apenas, a conduzir um grupo a altos
níveis de cultura, mas que, ao mesmo tempo, oriente-se em benefício
da produtividade do trabalho, além de proporcionar a valorização de c
ada indivíduo como membro da sociedade, atendida também a funçã
o diferenciadora que lhe permita bem desempenhar suas atividades,
dentro da divisão de trabalho instituída em uma comunidade. (Antonio
Matheus do Amaral Leal, 1969 apud ATTA 2015, p. 13,14)

A escola teria então que se adaptar a essas novas demandas de desenv
olvimento e buscar outros meios para dar uma educação completa que buscav
a sentidos mais completos e não se resumia a um único objetivo, ou seja, a pre
paração para o curso de nível superior. Atendendo as demandas econômicas d
4

Nota da autora: ATTA, 2015
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o momento se atenderia também a demandas sociais de diversos estudantes q
ue por um motivo ou outros não ingressavam no ensino superior após os estud
os na educação básica.
Partindo dessa ideia a autora esboça de fato o modelo dos Centros Integ
rados que nessa dissertação será reforçado por meio do projeto original elabor
ado pelo secretário Luis Navarro de Britto e sua equipe na Secretaria de Educa
ção e Cultura durante o governo de Luis Vianna Filho entre 1967 e 1971.
Segundo ATTA, 2015 os Centros Integrados de Educação aparecem pel
a primeira vez na Lei 2463/67, a Lei Orgânica de Ensino do Estado da Bahia po
rém antes de falar destes é importante reforçar que tais centros verticalizam e h
orizontalizam o sistema de educação básico na Bahia, ou seja, os níveis de ed
ucação (da educação da primária ao ensino secundário, como eram então den
ominados). E o ensino secundário seria assim dividido: “Art. 42 - O ensino secu
ndário será ministrado em dois (02) ciclos – o ginasial com a duração de quatro
anos (04) séries anuais e o colegial com duração de três (03), no mínimo” (BAH
IA, 1967, p. 12) passariam a funcionar em um mesmo espaço físico (mesmo co
mplexo escolar).
Art. 40 – O Estado Instalará Centros Integrados de Educação reunind
o unidades escolares de currículos diversificados até o nível colegial
e com a finalidade exploratória das aptidões do educando e atendime
nto às necessidades do desenvolvimento econômico e social do Esta
do. (BAHIA, 1967, p. 11)

Além da Lei orgânica de 1967 é importante citar a Lei de Diretrizes e Bas
es da Educação Nacional (Lei 5692/71) outro documento importante que traz p
ara discussão a necessidade de escolas profissionalizantes cuja finalidade é da
r aos educandos uma formação geral e profissional, embora alguns estudiosos
da área e educadores consideram os objetivos de profissionalização pretendido
pela lei como de contenção e impedimento das classes mais pobre ao acesso a
s universidades, ponto que será melhor explorado no próximo item deste capítu
lo.
Dessa forma, a articulação entre os níveis da educação básica é algo qu
e se faz necessário para uma educação completa do indivíduo dando a este a
oportunidade de estudar áreas diversas de acordo com suas aptidões e não lim
itando a educação a preparação para o trabalho apenas em seu caráter social
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voltado para o desenvolvimento econômico da comunidade onde vive, mas sim
o trabalho também numa dimensão educativa, como defendido por Anísio Teixe
ira ao criar o projeto do Centro Educacional Carneiro Ribeiro até porque o entã
o secretário Dr. Luis Navarro tinha no CECR um referencial para a elaboração
do projeto que deu origem aos Centros Integrados mesmo que surjam de outra
necessidade social e momentos educacionais. Assim a educação se articularia
levando em conta os seguintes objetivos:
Art. 1º O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar a
o educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas pote
ncialidades como elemento de auto realização, qualificação para o tra
balho e preparo para o exercício consciente da cidadania. (BRASIL, 1
971, p. 1)

ATTA, 2015, descreve então qual a ideia geral dos Centros Integrados e
como estes deveriam funcionar e quais os aspectos mais relevantes desta exp
eriência que a fez ganhar um destaque na educação baiana.
Centro Integrado de Educação, inovando nos aspectos estruturais (su
perando a segmentação dos vários níveis de ensino, unificando-os); n
os aspectos pedagógicos (com o uso de métodos ativos, de ofertas di
versificadas de modalidades de técnicas de trabalho, da interação co
m a comunidade do entorno da escola); nos aspectos administrativos
(com a criação de vários conselhos apoiando uma direção quase col
egiada); na construção de um grande conjunto arquitetônico posto a s
erviço da educação pública, esta crença, transformada em sonho, fez
nascer a experiência educacional seguramente mais importante no si
stema público baiano depois da Escola Parque de Anísio Teixeira, est
e, inclusive, seu inspirador em muitos pontos, segundo Navarro de Bri
5
tto e de quem esta experiência pedagógica herdou o nome. (ATTA, 20
16, p. 16)

ATTA, 2015, chama atenção para a ideia de que os Centros Integrados,
dando destaque ao CIAT, deveriam ser uma experiência cujas finalidades e obj
etivos poderiam se modificar ou se adaptar de acordo com as necessidades qu
e fossem surgindo, era um projeto em constante construção. E embora BRITT
O, 1968 não descreva os Centros Integrados enquanto experiência educacional
ele afirma que “permite mais do que qualquer outro tipo de unidades existentes
a realização de experiências pedagógicas e de experiências didáticas”. (Britto,
2015, p. 79).
5

NAVARRO DE BRITTO, Luís Augusto – Entrevista concedida ao Projeto Memória da Educação na Ba
hia em fevereiro de 1983, na Reitoria da Universidade Federal da Bahia, em Salvador.
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É importante destacar que o momento em que a proposta dos Centros In
tegrados foi elaborada trata-se de um período de transformações vivenciados e
m todo o mundo e a educação vivencia essas mudanças através das novas ne
cessidades de demanda de mão-de-obra, como já citada nesse texto, porém A
TTA, 2015 chama a atenção para uma característica específica do CIAT que é
a de permanente relação com a comunidade. A escola então desempenharia u
ma função que vai além dessa formação e precisaria da comunidade para dese
mpenhá-la.

3.1.1 FORMAÇÃO TÉCNICA OU TECNICISTA: FORMAÇÃO PARA VIDA OU
APENAS PARA O TRABALHO?
Em 1970, o Ministério da Educação Coronel Jarbas Passarinho reuniu u
m grupo composto por nove membros objetivando elaborar, em um prazo extre
mamente curto, um relatório que representasse um projeto para a atualização e
expansão dos ensinos fundamental e colegial. Faz-se importante ressaltar que
deste grupo só haviam apenas dois integrantes com alguma experiência anteri
or no tema. Um deles, o padre salesiano José de Vasconcelos, membro do Con
selho Federal de Educação – CFE era oriundo de uma congregação religiosa q
ue se dedicava ao ensino profissional para crianças carentes com a finalidade
de mantê-los “longe do pecado e da subversão”. O outro membro era Geraldo
Bastos Silva, dos quadros do Ministério, integrante do EPEM e do PREMEN. F
ora isto, ninguém, incluindo os dois antes mencionados, possuía experiência co
m o ensino técnico industrial, comercial ou agrícola.
O material produzido por este grupo de trabalho foi entregue ao então mi
nistro que, por sua vez, submeteu o mesmo ao Conselho Federal de Educação
(CFE). O CFE realizou pequenas alterações que não afetam o tema deste capít
ulo, e que deram origem a um anteprojeto de lei submetido ao Congresso Naci
onal. Este anteprojeto foi examinado e avaliado por uma comissão mista forma
da por deputados e senadores que enfrentaram a tarefa de revisar as 357 eme
ndas propostas que, na maioria dos casos eram desnecessárias.
O projeto substitutivo foi alvo de proteção e, desta forma, conseguiu apr
ovação da Câmara sem alterações, o que o dispensou de passar pelo Senado (
SAVIANI, 2008, p. 114-117). Isso não ocorreu com a Lei n. 5.540/68, que dispu
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nha sobre a reforma do ensino superior e recebeu vários vetos do general Cost
a e Silva, já que esta foi colocada em tramitação em um período de efervescên
cia política onde ocorriam intensas movimentações de estudantes contra o gov
erno da época. A Lei n. 5.692/71 não sofreu um veto sequer do Presidente gen
eral Emílio Médici, revelando o alinhamento do Poder Legislativo ao Executivo
naquela conjuntura.
A Lei nº 5962 de 11 de Agosto de 1971 – Lei de Diretrizes e Bases do En
sino de 1º e 2º Graus – propõe um projeto de política educacional que prevê o
ensino profissional para todo o 2º grau. Baseado no texto da lei, o direcioname
nto do ensino médio que outrora era destinado a formar alunos em candidatos
a vagas do ensino superior, passaria a ser a preparação de técnicos e auxiliare
s técnicos para o mercado de trabalho (CUNHA, 1973). Deste modo, ingressar
no ensino superior deixa de ser a prioridade da formação dos alunos de ensino
médio.
Cunha (1973) afirma que profissionalizar o ensino médio é colocada com
o forma de solucionar problemas relacionados a força de trabalho, pois proporci
onaria uma maior oferta de profissionais de nível médio que, no contexto da ide
alização da lei era reduzida e, em contrapartida, já faria com que estes estudan
tes concluíssem o segundo grau munidos de uma formação profissional que os
desobrigaria a se candidatarem a cursos superiores.
Nesse sentido, o autor coloca que, esta ideia se embasa em uma pressu
posição não confirmada – não se sabia através de dados ou levantamentos se,
de fato, havia baixa mão-de-obra técnica – e, baseado nisto, portanto, mesmo
que fosse possível afirmar a existência de certa escassez de mão-de-obra técni
ca, não se podia dizer qual a real necessidade desses profissionais em número
s que comprovassem que haveria empregos para todos sem prejuízo aos nívei
s salariais.
Ainda segundo Cunha, pode-se questionar se o aumento no número de
profissionais técnicos não poderia fazer com que a indústria reduzisse salários
aos mesmos níveis já pagos à cargos referentes aos trabalhadores oriundos do
ensino médio normal, isto, com base nas forças da lei da oferta e da procura. A
este respeito e, no caso de uma conclusão positiva, torna-se possível question
ar ainda a real efetividade da mudança de todo o ensino médio para técnica co
m o objetivo de formar profissionais para o mercado industrial.
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Cunha prossegue, afirmando que, a inexistência de uma manifestação ef
etiva dos empresários relacionada ao sistema educacional implícita na ausênci
a de indicadores reais sobre a demanda de técnicos, nos permite analisar a Lei
de Diretrizes e Bases do Ensino de 1º e 2º graus sob as funções que ele define
como - (i) função manifesta (formar profissionais para suprir a carência de mãode-obra) e (ii) função latente (conter a aspiração social) – conforme se lê a seg
uir:
Quanto ao novo ensino médio, profissional, apontamos a existência d
e alvos não manifestos além da cobertura de uma suposta carência d
e profissionais de nível médio e da eliminação da frustração de conclu
intes que não têm formação profissional e são compelidos a busca-la
em cursos superiores. Estas seriam suas funções manifestas. Suas fu
nções não manifestas seriam de conter os crescentes contingentes d
e jovens das camadas médias que buscam nos cursos superiores um
requisito cada vez mais indispensável à ascensão social através das
hierarquias ocupacionais. É o que chamamos de função contenedora.
(Cunha, 1973, pág. 21)

Contemporâneo à Ditadura Militar, o ensino técnico industrial proposto n
a já mencionada 5692/71, surge, conforme aponta Xavier (1994), como forma d
e proporcionar uma estabilidade que em si era desmoralizadora e excludente e
que já havia sido empreendida de 1964 em diante. Neste sentido, o contexto po
lítico e social sob o qual foi estabelecida a lei, a educação passou a atender às
exigências da sociedade industrial e tecnológica, sobretudo, com os novos enfo
ques da economia em redução de tempo, esforços e custos.
Desta forma, a educação técnica se encontra atribuída aos princípios de
racionalidade, organização, objetividade e eficiência que, por sua vez, estavam
atrelados ao capital internacional. Se, por um lado, o então governo Médici utili
zava-se dos meios de comunicação para exaltar o Estado brasileiro, por outro,
em 1966, diversos acordos, feitos pelo governo militar, tornam-se públicos - os
acordos MEC-Usaid (Ministério da Educação e Cultura e United States Agency
for International Development), que definiam o recebimento de assistência técni
ca pelo Brasil, além de apoio financeiro na constituição de reformas.
Aranha (1996) reforça a função contenedora do ensino tecnicista, ao afir
mar que, tais reformas têm como historicamente apresentam-se os ideais da dit
adura, caráter autoritário, vertical e domesticador, que almeja vincular o sistem
a educacional ao modelo econômico dependente, imposto pela política norte-a
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mericana para a América Latina que se sustenta em três pilares: educação e de
senvolvimento; educação e segurança e educação e comunidade. Nos três cas
os, constata-se um discurso muito mais aproximado do controle governamental
do que da formação do indivíduo de forma libertária e consciente.
Cabe-se destacar alguns pontos da LDB de 1971 citados por Kuenzer:
É eliminado o sistema de ensino baseado em ramos, cria um único si
stema fundamental, fundindo o primário com o ginásio que será cham
ado de 1º grau e será feito em oito anos e implanta uma nova estrutur
a de ensino; [...] A equivalência entre o ramo secundário e propedêuti
co é substituída pela obrigatoriedade da habilitação profissional para t
odos os que cursassem o que passou a ser chamado de 2º grau send
o cursado entre três a quatro anos; [...] Os currículos do 1º e 2º graus
passam a ter duas partes: uma de núcleo comum, com disciplinas obr
igatórias em todo o país e outra diversificada, segundo as peculiarida
des locais, planos dos estabelecimentos e diferenças individuais dos
alunos. (KUENZER, 1997, p.16-21)

Como citado, a ideia de profissionalização do ensino surge com o país o
bjetivando participação na economia internacional, ou seja, o sistema educacio
nal ficaria, nesse contexto, com o papel de preparar os recursos humanos para
este novo mercado. A reforma proposta, portanto, visou conter o movimento op
erário e institucionalizar uma formação necessária a um crescimento de produç
ão na economia do país ambicionado pela burguesia, que exigia qualificação m
ínima de profissionais da indústria.
Destacando o caráter de ampliação do modelo educacional reacionário e
mpreendido desde o início do período ditatorial, Saviani (1983) compara a lei d
e 71 com a anterior Lei nº 4.024/61, que, no trecho que trata sobre os objetivos
gerais trazia o mesmo texto de sua sucessora. Embora o início da ditadura em
64 representasse uma mudança política, não houve mudança no cenário econô
mico onde já predominavam interesses capitalistas que se alinhavam ao cenári
o internacional, visto que, mais de 50% do parque industrial brasileiro era comp
osto por empresas transnacionais, justificando, portanto, a continuidade dos ide
ais educacionais.
A lei de 71, em essência, tinha por objetivo principal desacelerar os avan
ços das ideias progressistas de esquerda que eram contra os interesses do reg
ime político então vigente. Assim, trazia também como consequência, a exclusã
o desses alunos aos níveis mais elevados de ensino, como a educação superio
r.
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Kuenzer resume os objetivos do ensino técnico industrial conforme o con
texto:
[...] a contenção da demanda de estudantes secundaristas ao ensino
superior, que havia marcado fortemente a organização estudantil no fi
nal da década de 60; [...] a despolitização do ensino secundário, por
meio de um currículo tecnicista; [...] a preparação de força de trabalho
qualificado para atender às demandas do desenvolvimento econômic
o que se anunciava com o crescimento obtido no „tempo do milagre‟,
o qual pretensamente anunciava o acesso do Brasil ao bloco do 1º m
undo; [...] essas demandas eram marcadas pelo surgimento de empre
sas de grande e médio porte, com organização taylorista/fordista, pro
dução em massa de produtos homogêneos, grandes plantas industria
is, economia de escala, utilização de tecnologia intensiva de capital c
om base rígida, eletromecânica. (KUENZER, 1997, p.17)

A mudança ocorrida em 71 colocou pela primeira vez o ensino destinado
ao trabalho como intenção explicita da formação dos 1º e 2º graus e o desenvol
vimento profissional, formação individual e a prática dos conceitos de cidadania
dentro desse processo de educação integral. Na prática, porém, tornava-se fáci
l observar a exclusão dos jovens da classe trabalhadora por meio da lei instituí
da no referido ano e da principal função exercida por esta, que era a formação
de mão-de-obra para o mercado. Com isto, esse grupo fica fora do ensino supe
rior, conforme reforça Xavier (1994).
As estratégias da LDB de 71 giravam em função de ideais de desenvolvi
mento com mais ênfase privatizante da educação e de forma compulsória na fo
rmação profissional ou, em outras palavras, a Lei 5.692/71 tinha uma dupla fun
ção – visava, em princípio, a alocação rápida do jovem estudante no mercado d
e trabalho e, na outra ponta, exercia a função discriminatória, tendo em vista qu
e, a pregada igualdade de oportunidade via ensino técnico, na realidade não ga
rantia a ascensão social, pelo contrário, distanciava os jovens do direito a form
ação superior.
Cunha (1973) reforça que o desejo de ascender fica, de certa maneira,
mais radicado nessa estrutura social na medida que a necessidade de profissio
nais técnicos é muito mais suposição do que realidade. Logo, era de se prever
o que de fato se concretizou – a implantação concreta deste modelo educacion
al exercia uma maior função preliminar à universidade do que os seus princípio
s negavam. Este fato se comprova na análise da organização curricular trazida
pela LDB de 71 que, em seu texto, introduz a igualdade de carga horária tanto

82

para cultura geral, quanto para a técnica em todos os setores do ensino médio.
Soma-se a isto, o fato de ter se tornado elevada a proporção de estudantes saí
dos do ensino médio técnico que se candidatavam a universidades e se matric
ulavam nestas.
Em verdade, Cunha reforça, o novo ensino médio técnico era inferior em
qualidade de preparação para ingresso no ensino superior se comparado ao re
stante do ensino médio e, como formador de mão-de-obra também não era efet
ivo, haja vista que seus egressos não tinham a vagas de emprego efetivas a su
a disposição. Sendo assim, a mudança de todo o ensino médio para o formato
de médio técnico poderia se tornar um grande erro de plano de projeto educaci
onal, ou seja, este novo formato desqualifica a efetividade do ensino médio co
mo formação preliminar ao ensino superior sem de fato cumprir ao que se prop
ôs o que, no fim, poderia vir a reforçar uma sociedade elitista sem ganho em pr
odutividade.
Na sequência, a dualidade ainda permanece nas entrelinhas do sistema
educacional do país, embora a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino de 1º e 2º g
raus tenha passado por reformas. Apesar de a Lei nº 5.692/71 ter sofrido algum
as alterações em sua essência, sobretudo no que se refere ao fim da obrigatori
edade da profissionalização quando o Art. 23 da Lei é revogado pela Lei nº 7.0
44/82, na qual o termo profissionalização obrigatória é substituído pelo termo pr
eparação para o trabalho, a problemática da dicotomia estrutural permanece na
s reformas educacionais no país.
Ao passo que se industrializava, o discurso de necessidade de qualificaç
ão para o desenvolvimento econômico se reforçava e, aliado a isto, um modelo
de economia atrelado ao capitalismo internacional se dirigia para que a socieda
de utilizasse a LDB consensualmente como referência, oprimindo, desta forma,
movimentos que se colocassem na posição de questionadores da lei considera
dos como movimentos de esquerda que poderiam comprometer ou subverter a
“ordem social”.
Segundo Frigotto (1998), mesmo com a transição do cenário político dita
torial para a democracia, as políticas destinadas à educação não garantem equ
idade para a população, e mantêm a dependência internacional. A educação fo
rmal e a qualificação são colocadas como elementos da competitividade, reestr
uturação produtiva e da empregabilidade.
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Neste movimento, esconde-se uma modificação importante na sociabilid
ade capitalista e no campo educacional que resulta dessa construção de um id
eal iniciado com a LDB de 71. Os órgãos públicos garantem apenas um nível m
ínimo de escolaridade e de suporte a população mais pobre. O Banco Mundial
situa a educação e a qualificação como estratégia para alívio da pobreza o que,
no plano ideológico, colocam esses temas como “assistência” ou “filantropia” p
ara a política pública. Desloca-se a responsabilidade social para o plano indivi
dual, ou seja, embora existam politicas declaradas de emprego e renda, dentro
de um projeto de desenvolvimento social os próprios indivíduos são quem deve
m adquirir competências ou habilidades no campo cognitivo, técnico, de gestão
e atitudes para se tornarem competitivos e empregáveis (FRIGOTTO, 1998).
Em suma, pode-se dizer que Educação Profissional e o Ensino Médio na
etapa final da Educação Básica tendem a ter uma importância decisiva na sua f
unção de formar jovens, seja usando-se como base o estabelecimento dos prin
cípios do tecnicismo ou o não usando-os. Com isso, superar a linha tênue que
provoca a discussão sobre a integração versus separação constituída historica
mente nas mudanças do Ensino Médio do Brasil pode fazer com que o sistema
educacional caminhe para uma posição que o faça cumprir o seu papel garanti
ndo o respeito da igualdade social.
3.2 OS CENTROS INTEGRADOS EM FUNCIONAMENTO – O CASO DO
CIAT
O Anísio Teixeira é uma escola apaixonante. Apaixonante pel
o legado que o educador Anísio Teixeira deixou encrostado nas pared
es da escola. É uma escola que ajuda e transforma membros da com
unidade. (CM ex-aluno do Centro Integrado Anísio Teixeira).

Os Centros Integrados de Educação, com o passar do tempo, adquiriram
novas características de acordo com as necessidades e demandas políticas ed
ucacionais advindas das mudanças educacionais, econômicas e políticas que e
fetivamente surgiriam com o passar do tempo, porém, consideramos para essa
pesquisa apenas o tempo em que o Centro Integrado Anísio Teixeira, um dos tr
ês Centros Integrados da capital Salvador, locus da pesquisa, foi assim denomi
nado atendendo da educação infantil ao ensino médio com a educação profissi
onalizando e principalmente articulando, tanto na questão pedagógica quando
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em espaço físico, os diversos níveis da educação básica.
Para uma análise mais fiel e interessante sobre essa experiência optou-s
e nessa pesquisa pela realização de entrevistas semiestruturadas, como já dito
na descrição metodológica em que se buscou entrevistar pessoas que participa
ram da experiência do CIAT enquanto aluno, professor, funcionário ou outro me
mbro diretamente ligado a escola. Essas entrevistas serão analisadas em seu c
onteúdo transcrito aqui na sua forma explícita, ou seja, tal qual foi dito pelo entr
evistado com a finalidade de por meio disto ser possível fazer inferências segu
ndo a técnica de análise de conteúdo também citada como técnica metodológic
a para este trabalho.
Foram entrevistados dois participantes da experiência que vivenciaram
momentos diferentes dela, em níveis educacionais diferentes. O primeiro entrev
istado, que será aqui denominado pelas iniciais CM foi ex-aluno, durante a déc
ada de 1970 cursando o Ensino Secundário com habilitação para o curso de D
esenho Arquitetônico e hoje professor da escola e JB a segunda entrevistada ta
mbém ex-aluna, durante os anos de 1968-1971, cursando o nível ginasial de en
sino e professora da escola há 25 anos. A escola funciona com uma estrutura d
iferente com a nomenclatura atual de Centro Estadual de Educação Profissiona
l em Saúde Anísio Teixeira – CEEPSAT.
Pesquisadora: Como você teve acesso como aluno à escola?
JB: Na época, ainda havia a admissão escolar6, então para se entrar no ginásio
depois de ter feito os 5 anos da escola primária , para se entrar para o ginásio s
e fazia o exame de admissão, que é uma espécie de vestibular e eu fiz no Duq
ue de Caxias , mas quando saiu o resultado, muitos dos alunos do Duque de C
axias foram espalhados para outras escolas que estavam surgindo na época. A
inda não era a inauguração, quando começamos aqui a escola ainda estava e
m construção.
CM: Bom... No período que eu era aluno, primeiro eu estudava no complexo es
colar. Na década de 80, existia os Centros Integrados e existia os Complexos E
scolares. Os Complexos Escolares tinham por finalidade formar o menino no en
sino fundamental (II) de hoje, de 5ª à 8ª série. E quando eu tirei a 8ª série, o pri
6

O exame de admissão foi extinguido em 1971.
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meiro grau eu queria fazer desenho, e as escolas de nome que tinha o curso d
e desenho era o Central, o Anísio Teixeira e o Luiz Tarquínio. Eram essas três e
scolas. O Anísio Teixeira era mais conceituado no contexto arquitetônico, era u
ma escola que constantemente conseguia colocar os alunos na universidade, t
anto a Universidade Federal como a Católica, que eram as duas universidades
de ponta que nós tínhamos, e o Anísio Teixeira conseguia colocar os meninos n
as universidades pra fazer os cursos de engenharia e arquitetura, e eu queria f
azer o curso de arquitetura, e eu já tinha o objetivo de fazer desenho arquitetôn
ico.
Há um destaque a relevância do CIAT no que diz respeito sua característ
ica de “porta de entrada” para a universidade e não apenas para o mercado de
trabalho como pretendia o ensino técnico naquele período como já discutido ne
sse texto de acordo com a análise da Lei 5692/71 e alguns autores que analisa
m esse período de expansão do ensino médio técnico no Brasil.
Característica que Atta, 2015 considera de fundamental importância para
colocar o CIAT como uma experiência educacional diferenciada. Sobre isto a a
utora destaca os objetivos pretendidos pelo Departamento de Ensino Médio no
Plano Integral de Educação e Cultura.
1 – Criar uma escola onde o aluno seja acompanhado dos sete aos d
ezoito anos [no CIAT, havia curso pré-primário] por uma equipe de pro
fessores que trabalhem coordenadamente, a fim de que possam ser d
adas condições para o desenvolvimento harmônico, respeitando a su
a evolução psicológica e a sua necessidade de integração social.
2 – Pôr em experiência uma “escola polivalente, pública, gratuita”, qu
e se propõe ministrar educação comum e não seletiva, acolhendo na
medida do possível as crianças de uma comunidade, por diversas qu
e sejam as naturezas de suas aptidões.
3 – Dar ao aluno a oportunidade de integrar-se na comunidade, atrav
és do desenvolvimento de habilidades básicas, com grande número d
e atividades para opção, a fim de que mais facilmente ele se dê conta
de suas tendências, bem como permita seja preparada mão-de-obra
de nível médio que responda à demanda do mercado de trabalho.
4 – Criar uma escola que seja núcleo de desenvolvimento da comunid
ade, incentivando-se:

A que os alunos descubram as necessidades da comunidade
para promovê-la;
A que eles possam utilizar os recursos da comunidade;
A que o povo possa utilizar as instalações da escola como um
meio de enriquecimento cultural. (Plano de Integral de
Educação e Cultura apud Atta, 2015).
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A escola desempenharia outras funções além da preparação para profiss
ionais para o mercado de trabalho, aliás, o texto coloca em seu terceiro objetivo
a colocação de profissionais no mercado de trabalho como mais um dos objetiv
os e não o objetivo principal, dando destaque aos demais objetivos que trazem
como ponto principal a relação do educando e da escola com a comunidade a
qual pertence na tentativa de que este busque, junto a escola, melhorias para s
i e para a localidade a que pertence.
Pesquisadora: Onde você morava e quais caminhos você percorria pra chegar
(ao Centro Integrado)?
JB: Aqui mesmo na caixa d’água. Na rua Saldanha Marinho. Morei ali pertinho
da Escola Parque, por muito tempo. sai só a 16, 18 anos que estou fora daqui,
mas era descer e subir essa ladeira com os colegas e os colegas inclusive, as
colegas da minhas sala formávamos um grupo. Algumas iam na minha casa ou
tras passavam para formar um grupo e o ponto de encontro era na minha casa
e descíamos e na hora de subir também era a mesma coisa, por que todos iam
lá pra cima, lá pra Saldanha marinho, de lá uma ia pro Pau Miúdo, outra ia pro
Queimadinho.
CM: Eu morava na Djalma Dutra, e tinha outros colegas meus que moravam e
m Cosme de Farias, Luiz Anselmo e outros que moravam no Engenho Velho (d
e Brotas), eles desciam a Ladeira dos Gales, e passava lá em casa, porque eu
morava na Djalma Dutra, ali na Sete Portas e a gente vinha andando. A gente i
a andando e vinha andando, a gente não pegava ônibus por causa da questão
do transporte. E o dinheiro que o pai da gente dava pra transporte nós fazíamo
s merenda, mas vinha andando e ia andando aqui pro Anísio.
Outra característica do CIAT, que também pode ser percebida no CECR
– Escola Parque é a localização. Elas estavam localizadas num bairro popular
de Salvador cuja maioria da população era pobre e era uma espécie de centro
para outras comunidades do entorno. Nas entrevistas é possível perceber o qu
anto essas escolas representaram para a comunidade e como era grande a bu
sca por uma vaga nelas, como chama atenção CM em outro trecho da entrevist
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a.
CM: [...] Quando a gente veio fazer a matrícula, era uma fila enorme pra
se matricular aqui. A fila descia a Ladeira do Paiva toda e chega na Estrada da
Rainha, tinha que chegar aqui 04:30, 04:00 da manhã pra você chegar próximo
ao portão, mesmo assim já tinha que chegava um dia antes de começar a matri
cula, e eu não sabia disso. Quando eu cheguei aqui já era 06h00min horas da
manhã, a fila já estava na Estrada da Rainha, e naquela época a Estrada da Ra
inha era uma estrada muito desconfortável para locomoção de pessoas, tinha o
Rio das Tripas aberto, era uma confusão, e aí eu tive que vim um dia antes a n
oite pra me matricular, mas mesmo assim só poderia ficar as pessoas que já er
am “de maior”, não podia ficar o “de menor” [...]
Pesquisadora: Como era o seu cotidiano na escola?
CM: Quando nós chegamos aqui nós tínhamos uma rotina interessante aqui no
Anísio. Primeiro nós tínhamos as nossas aulas, no caso eu estudava à tarde. A
16h00min horas nós tínhamos o lanche, depois do lanche eu tinha aula até um
as 18h00min horas, então era de 13h10min até as 18h00min nós tínhamos aul
a. E eu nunca tive aula vaga, era entrando um professor e saindo outro, entran
do um e saindo outro, e a rotina do Anísio era assim.
Pela manhã eu tinha educação física. A educação física começava aqui no Anís
io as 06h00min da manhã. Ia de 06h00min as 07h30min e no processo de educ
ação física, como eu já jogava handebol, eu passei a treinar handebol.
Segundo traz o PIEC e citado também por ATTA, 2015 as atividades ofer
tadas pela escola deveriam seguir a ideia descrita abaixo:
BÁSICAS - atividades de sustentação da dinâmica da escola que se d
istribuirão entre o Conselho de Alunos, o Jornal da Escola, a Bibliotec
a, a Cooperativa, o Banco, o Centro de Saúde, a Cantina,entre outros
ESPONTÂNEAS - de iniciativa dos alunos, provavelmente expressas
em clubes com motivação e interesse dos próprios discentes.
ESPECÍFICAS – envolvendo um grau de sistematização maior: Área
de Comunicação – vernáculo, línguas estrangeiras, matemática, dese
nho, música, outras linguagens e Estudos do Meio – estudos sociais
e ciências. Aqui está o tronco comum do currículo que todos os aluno
s deverão cursar. Mas há ainda a Àrea das Manualidades – diferencia
ção optativa, referente às necessidades regionais ligadas à área do tr
abalho.
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Nesse esquema, os alunos cursarão em comum as áreas correspond
entes ao previsto para Estudos do Meio e Comunicação, separando-s
e nas diferentes técnicas, de acordo com opções tais como construçã
o de estradas, administração, desenho técnico, secretariado, eletrotéc
nica, técnicas de raio-X, laboratorista entre outras. (ATTA, 2015)

As atividades acima descritas são destacadas também no depoimento d
a professora Eugênia Lúcia, no livro “Experiências Inovadoras em Educação na
Bahia”, 1997. Participante da experiência do CIAT no seu período inicial, Eugên
ia da ênfase a função da escola que não pretendia se afastar da formação do e
ducando para pensar e agir para transformar a si e a sociedade em que vivam.
Nesse sentido as áreas equivalentes as Ciências Humanas e Exatas.
Pesquisadora: Qual o legado que o CIAT deixa em sua opinião?
CM: O Anísio Teixeira é uma escola apaixonante. Apaixonante pelo legado que
o educador Anísio Teixeira deixou encrostado nas paredes da escola. É uma es
cola que ajuda e transforma membros da comunidade. A gente observa que no
entorno do Anísio Teixeira muitas mudanças foram feitas em prol dos conhecim
entos técnicos que os alunos que estudavam ali, tiveram dentro da escola, pra l
evar pra suas casas e dar um ar arquitetônico pra sua casa simples, mas com c
onhecimento técnico que iria dar um conforto a comunidade. E a gente observa
do que no entorno da escola, essas mudanças técnicas foram frutos do Anísio
Teixeira. As casas mudaram aqui. Quando eu estudei aqui via casas de “supap
o”, que não eram de bloco, mas com o conhecimento técnico que nós tivemos
aqui, tendo contato com engenheiros, com arquitetos, a gente levou esse conh
ecimento pra gente modificar a estrutura da casa da gente, pra gente ter uma c
asa digna.
Completando o sentido de mudança evidenciado pelo entrevistado o depoimento a seg
uir analisa a atual representatividade da escola para a educação e para a comunidade a que pe
rtence.

J.B: [...] Que

ela (a escola) é ainda uma referencia estadual que só se rivaliza co

m uma outra em Alagoinhas. A outra estaria um pouco mais avançada em term
os talvez da questão financeira que tenha um pouquinho mais que ela, ou talve
z não, não sei dizer qual a situação daquela de Alagoinhas porque a nossa é essa
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aqui, que você está vendo, mas nós temos alguma coisa que a faz ser referênci
a que é o cuidado que se tem, ou esse empenho do professor em procurar faze
r com que o aluno, já que é uma escola voltada para a profissão, tenha o seu d
esempenho bom lá fora.
Aspectos importantes referentes ao funcionamento da escola: como orga
nização de cargas horárias de professores, seriação e avaliação também cham
am atenção.
Pesquisadora: Sobre as práticas dos professores ou metodologias utilizadas na
escola de quais você mais se recorda?
JB: Olha... Metodologia eu ando e viro comento aqui no colégio o seguinte: que
muita coisa já aconteceu aqui no colégio e hoje aparece como novidade. Pra co
meçar essa divisão em unidades, que depois daqui eu fui para o ICEIA e no IC
EIA eu aprendi que aquilo se chamava de unidades de trabalho e depois aquel
e nome também desaparece e aparece tudo como novidade e tal, mas naquela
época as... O ano letivo dividido em etapas e cada etapa chama de unidade, e
cada unidade tinha um tema e depois vai aparecer nos PCNs também né, com
o novidade. Então você tinha um tema e você trabalhava aquele tema e era ta
mbém as disciplinas integradas.
As unidades de trabalho são descritas pelo professor Juscelino Barreto c
omo uma divisão do ano letivo para todos os cursos e turnos de funcionamento
da escola. Tendo como exemplo do curso noturno ele diz:
Dividimos o ano letivo (que para o curso noturno era de 150 dias, mas
nós arredondamos para 180 dias) em quatro períodos, cada período
de 45 dias. O aluno tinha Português ao longo do ano e, a cada 45 dia
s uma área distinta: Ciências Humanas, Ciências, Matemática e Inicia
7
ção Profissional .

Em um período anterior a propagação das ideias de interdisciplinaridade
e transdisciplinaridade pelos manuais de educação tais como os PCNs (Parâm
Professor Juscelino Barreto em entrevista publicada do livro Experiências Inovadoras
na Educação da Bahia – Década de 60, 1997.
7
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etros Curriculares Nacionais) ATTA, 2015 chama a atenção para a divisão das
áreas de conhecimento no CIAT como algo que permitia a relação entre as dive
rsas áreas do saber se articulando e elaborando os saberes necessários a cad
a criança, adolescente ou adulto que passasse por lá.
As avaliações também obtiveram um caráter diferenciado no CIAT, ao in
vés das notas tradicionais passaram a ser usados conceitos. A avaliação, segu
ndo BRITTO, 1968 acontecia por meio de atividades diagnósticas constantes o
nde os professores a fim de descobrir as aptidões dos educandos acompanhari
am estes até quando possível a fim de que seu conhecimento se torne mais pr
ofundo. e atividades propostas durante o ano letivo.
Muito mais poderia ser expostos sobre o CIAT e suas propostas que visa
vam, principalmente, dar uma formação a criança, adolescente ou adulto indo d
a educação infantil ao ensino profissional, com o curso noturno sem, no entanto
se limitar a isso ou a uma educação tradicional. Buscava-se, acima de tudo, um
a educação que pudesse dar condições ao indivíduo para melhorar a si e comu
nidade a que pertencia. De nada adiantaria uma profissionalização se esta não
estivesse voltada para a formação integral do educando dando-lhe capacidade
de compreender e transformar o meio a que pertence.
O trecho a seguir, retirado de uma das entrevistas realizadas durante a p
esquisa evidencia bem essa ideia colaborativa pretendida pela escola e como o
aprendizado dentro dela pode e deve transformar o ambiente no entorno dela.
CM: Eu vou narrar uma coisa interessante, o curso, como é que o curso mudou
. Esse colega que a gente pulou o muro ele morava aqui no beco do Cirilo, [par
a fazer a matrícula] [...] Ele é economista, e quando a gente estudava aqui no A
nísio a gente começou a estudar a parte técnica de Desenho arquitetônico, Eng
enharia, a gente tinha contato com os engenheiros, professores nossos, e cheg
ou um momento que a casa dele não tinha a casa dele não tinha esgotamento
sanitário, ainda não se tinha o esgoto, era fossa e a casa dele não tinha fossa,
na casa dele a água ia pra dentro do solo, um Sumidouro. Tinha um tubo, mas
os dejetos caiam ali no solo e o solo absorvia os dejetos, e ele queria fazer um
a fossa, e a gente conversou com o professor, que a gente já tava já no terceiro
ano a possibilidade da gente mesmo construir a fossa, e esse professor começ
ou a explicar a gente como a gente poderia fazer a fossa dentro dos padrões té
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cnicos que é chamado fossa séptica e de que essa força Poderia ajudar ele qu
e poderia também ajudar o meio ambiente de que os dejetos iriam passar por u
ma filtragem do próprio solo e esses dejetos ali iria fermentar iria criar outros mi
cro-organismos é de cunho biológico, ali um ia comer o outro e depois iria entra
r pro solo, e o solo ia fazer a filtragem e a agua ia descer pro lençol freático e ju
ntou todos os colegas pra cavar a fossa e nós fizemos essa fossa. Foram 10 co
legas, e fizemos o projeto aqui no Anísio e marcamos assim todo final de sema
na de fazer uma parte dessa fossa na casa dele e quando ele concluiu a gente
até tirou foto não sei nem se ele tem mais essa foto, e nós tiramos a foto. E fize
mos esse trabalho com o conhecimento técnico com a escola do entorno, e em
cima disso fizemos mais 3, 4, 5 fossas no entorno da comunidade porque as pe
ssoas não podiam fazer e a gente era aluno e a gente ajudavam as pessoas a f
azer, porque essa era a proposta do Anísio Teixeira. E a gente dizia assim: Anís
io ta gostando disso. Esta horando o nome de Anísio Teixeira. Nós tínhamos 17
pra 18 anos.
Alguns ex-alunos, que mais tarde obtiveram a formação de professores,
retornaram a escola e segundo os entrevistados esse é um fator importante a f
az manter ainda algumas características que esta possuía durante o período e
m que funcionou como Centro Integrado mesmo após 48 anos.
CM: Eu vejo assim, a escola não perdeu essa essência, porque os profe
ssores ex-alunos, porque a gente tem um contingente de professores ex-alunos
muito grande que tem isso incorporado dentro dele né. E a gente não perder es
sa essência de Anísio Teixeira que é apaixonante e a gente é com todas as difi
culdades né, com as políticas públicas para educação a gente observa que exis
te essa esperança de que as coisas possam tomar um outro cunho mais voltad
o para o filho do Trabalhador de forma que é real mais participativo, poderia ser
melhor poderia ser integrador no contexto do conhecimento.
De maneira geral, os objetivos traçados pelo secretário Dr. Luis Navarro
de Britto para os Centros Integrados incluíam uma “escola onde o aluno seja ac
ompanhado dos sete aos dezoito anos por uma equipe de professores que trab
alhassem coordenadamente”, ministrar uma educação comum e não seletiva “a
colhendo, na medida do possível as crianças de uma comunidade, por diversas
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que sejam as naturezas de suas aptidões” e “dar aos alunos a oportunidade de
integrar-se na comunidade, através do desenvolvimento de habilidades básicas
, com grande número de atividades para opção”. (BRITTO, 1968).
Assim sendo os Centros Integrados diferenciam-se das escolas do perío
do pelo seu caráter de integração dos diversos níveis da educação básica, da r
elação direta com a comunidade, a fim de agir na melhoria e transformação des
ta, pela formação para o trabalho para além das características puramente tecn
icistas e principalmente por desempenhar uma função de continuidade da unive
rsalização da escola, uma escola para todos cujas oportunidades são dadas de
forma igual respeitando suas habilidades e aptidões pessoais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A importância das experiências inovadoras em educação aqui estudadas
– o Centro Educacional Carneiro Ribeiro (CECR), 1950 e os Centros Integrado
s de Educação com foco para o Centro Integrado Anísio Teixeira (CIAT), 1960 e
mbora estejam ligados a momentos educacionais, ideias e projetos educacionai
s diferentes evidenciam aspectos importantes no que diz respeito a busca por u
ma educação gratuita, de qualidade e para todos como defendida tanto por Aní
sio Teixeira enquanto Secretário de Educação e Saúde do Estado da Bahia entr
e 1948-1951 e pelo Drº Luis Navarro de Britto ao assumir o mesmo cargo com
o título de Secretário de Educação e Cultura também do Estado da Bahia entre
1968-1970 – mesmo com governado Luis Vianna Filho tendo durado até 1971.
A pesquisa realizada traz evidencias que compravam a ligação entre ela
s principalmente no que tange as questões de ideologia. Tanto a Escola Nova q
uanto a Escola Única surgem com o propósito de transformar a educação tradic
ional e livresca com características ideológicas e metodológicas voltadas para
as elites e para a manutenção dos papéis de poder numa sociedade capitalista
onde qualquer pretensão ou tentativa de ascensão da classe trabalhadora é vis
ta como algo negativo que pode efetivamente modificar as estruturas da socied
ade como esta se encontrava.
A educação defendida por estes movimentos, transpostos para o Brasil e
para a Bahia buscando atender as necessidades e características da nossa soc
iedade, busca dar um protagonismo ao educando e a comunidade onde ele viv
e, mostrar que o trabalho pode ser algo além do mecânico ou puramente técnic
o. A educação e sua relação com o trabalho têm a sua função pedagógica ampl
iada e colocada em destaque nas duas experiências aqui estudadas.
No CECR a ideia central trabalhada é a de manualidades e não há nela
a preocupação com uma preparação para o exercício de uma profissão de fato,
até porque se trata da educação primária trabalhando com crianças de até 12 a
nos, ou seja, esse educando ainda passaria por outras etapas educacionais e t
eria a oportunidade de escolher como seria a sua formação profissional e acad
êmica. Ou seja, se tratando de uma escola primária, o trabalho toma dimensõe
s educativas no sentido valorativo do trabalho, principalmente as manualidades
dando oportunidades para o educando na ampliação da compreensão de mund
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o, nas relações sociais e na percepção do seu papel enquanto membros de um
a comunidade que tem necessidades especificas. Sendo assim o aprendizado
proporcionado pela Escola Parque e as Escolas Classes busca, para além da c
hamada Cultura Geral, dar ao individuo autonomia para que o mesmo busque
melhorias para si e para sua comunidade ampliando assim as suas possibilidad
es.
No mesmo caminho, os Centros Integrados de Educação vão para além
de uma formação meramente tecnicista, como aparentemente pretendida pelos
projetos e leis educacionais da época. Trata-se de um projeto educacional que
visava sim dar ao educando uma formação técnica para atender demandas do
mercado de trabalho então voltado para as necessidades da indústria e do des
envolvimento pretendido pelo país naquele momento, porém além disto ou alia
do a isto os Centros Integrados possuem em seu projeto, assim como o CECR
propôs, dar o protagonismo da educação aos seus principais personagens, ou
seja, professores, alunos, funcionários, gestores e a comunidade numa tentativ
a de evidenciar o valor e a importância da escola na vida daqueles que particip
am dela.
Uma educação diferenciada traz consigo aspectos marcantes para a vid
a de um indivíduo, família e até de uma comunidade inteira. Em forma de um re
lato pessoal, para concluir este trabalho, destaco a importância dessa função tr
ansformadora da escola.
Enquanto aluna da Escola e Colégio Estadual Anísio Teixeira, antes Cent
ro Integrado Anísio Teixeira, tive a oportunidade de vivenciar experiências que
me marcaram profundamente e foi principalmente o sentimento de pertencimen
to a um ambiente único e transformador que me levou a pesquisar essas institu
ições que ensino que desde os seus projetos conseguiram colocar na mente e
no coração dos seus participantes a ideia de que aquele seria um local de trans
formação de uma realidade infelizmente imposta por muito tempo mas que pod
eria ser modificada com as relações e ações que se estabeleceriam ali.
Em alguns momentos dos relatos sobre as escolas pesquisadas é import
ante dar destaques a frases como: “Ficávamos pensando se aquela seria uma
escola para nós. Se ela estava mesmo no local certo” – Depoente sobre a Esco
la Parque ou “As pessoas dormiam na fila para conseguir matricula. Tivemos q
ue pular o muro para estar na escola antes dela abrir e podermos nos matricula
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r antes de todos” – depoente sobre o Centro Integrado Anísio Teixeira.
Não acreditar que uma educação de qualidade poderia sim ser para todo
s era comum e pode-se dizer que ainda é nos dias atuais. Porém projetos inova
dores como estes conseguem nos provar que de fato é possível sim dar uma e
ducação de qualidade sem precisar cobrar por ela.
Portanto, esta pesquisa buscou, por meio da análise de duas propostas
educacionais distintas mostrar que estas tinham mais em comum do que se pe
nsava. Estavam em momentos diferentes, com finalidades gerais diferente e at
endendo a demandas educacionais e sociais diferentes, por outro lado partiam
de um sentimento comum de ampliação das oportunidades de educação de qu
alidade e para todos, surgidas de bases ideológicas que buscavam os mesmos
objetivos e a educação, o trabalho e a cultura como pilares para a construção d
e um sistema educacional e social mais justo com alargamento de oportunidad
e para as camadas da população marginalizadas e que por este motivo mais pr
ecisavam de propostas educacionais do tipo.

96

REFERÊNCIAS
ANDRADE NETO, J. C. Educação anarquista x pedagogia libertária: a esco
la moderna em salvador. In: III encontro Norte/Nordeste de História da Educa
ção e X Colóquio de História da Educação, 2010, Salvador. A REPÚBLICA E A
EDUCAÇÃO: CONFLITOS E TENSÕES. Salvador: Editora Universidade do Est
ado da Bahia, 2010. v. 9. p. 41-48.
ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Diógenes Rebouças, Anísio Teixeira
e o Plano de edificações escolares. Cadernos do IPAC, 8 - Conjunto Escola
Parque, p. 41-56, 2014.
ALMEIDA, S. M. L. Memória, documento e arquivo: apontamentos para
uma história das instituições educativas. Revista da FAEEBA – Educação e
Contemporaneidade. Salvador, v. 14, n. 24, p. 21-30. jul./dez. 2005.
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da Educação. São Paulo: Moderna,
1996.
ATTA, Dilza Maria. Alguma memória da gestão de Luís Navarro de Britto na
Secretaria de Educação do Estado da Bahia – 04\1967 a 02\1970. Projeto
Memória da Educação na Bahia – PROMEBA. Universidade do Estado da
Bahia – UNEB, Capítulos II e III. 2015. (No prelo)
AZEVEDO, Fernando de. At al. Manifesto dos pioneiros da Educação Nova,
1932. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, p.188–204, ago.
2006
ISSN:
1676-2584.
Disponível
em:
<http://www.histedbr.fe.unicamp.br/revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf>. Acesso
em: julho de 2015.
BAHIA,
Governo
do
Estado.
Lei
orgânica
Bahia. Lei nº 2.463 de 13 de setembro de 1967.

do

Estado

da

BRASIL, Governo Federal. Lei de diretrizes e bases da educação nacional. Lei
nº 5.692 de 11 de agosto de 1971.
CORDEIRO, Célia Maria Ferreira. Anísio Teixeira, uma “visão” do futuro.
2001.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a12.pdf>.
Acesso em: julho de 2015.
CUNHA, Luis Antônio. Politica Educacional No Brasil: A Profissionalizacao
No Ensino Medio. Eldorado, 1973.
DEWEY, John. Vida e educação: a criança e o programa escolar; interesse
e esforço. Tradução: Anísio Teixeira Spínola. São Paulo: Melhoramentos,
1967.
DUARTE, Rosália. Entrevistas em pesquisas qualitativas.
Curitiba, n 24, p. 213-225. Editora UFPR, 2004.

Educar.

97

EBOLI, Terezinha. Uma experiência de educação integral. Rio de Janeiro:
FAPERJ, 1983.
FERRER, Francisco y Guardia. A escola moderna. Piracicaba: Tradução e
diagramação: Ateneu Diogo Giménez, 2010.
FIALHO, Nadia Hage; MENEZES, Jaci Ferraz de. “Modernidades tardias” e
educação na Bahia. 2002.
FRIGOTTO, Gaudêncio. (org.). Educação e crise do trabalho: perspectivas
de final de século. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
LUZORIAGA, Lorenzo. A Escola Única. São Paulo: Melhoramentos, 1934.
KUENZER, Acácia. Ensino médio e profissional: as políticas do Estado
Neoliberal. São Paulo: Cortez, 1997.
MENEZES, Jaci Maria Ferraz de. et al. Experiências inovadoras na
Educação da Bahia -Década de 60, 1ª edição. Coleção Memória da
Educação, Vol. II, Universidade do Estado da Bahia - UNEB, 2001.
MENEZES, Jaci Maria Ferraz de. Anísio Teixeira, secretário de educação,
ou: por que não se democratiza a educação na Bahia? In: MENESES, Jaci
Maria Ferraz de (Org.). Educação na Bahia. Salvador: Ed. da UNEB, 2001.
MENEZES, Jaci Maria Ferraz de. SANTANA, Elisabete Conceição. BARRETO
Nelito. (Org.) Legislação da Educação na Bahia: Leis, decretos-leis, e
Legislação complementar. 1920-180, Vol. 1, Salvador, Eduneb, 2009.
MENEZES, jaci Maria Ferraz de. A educação e o ideário modernista.
Cadernos do IPAC, 8 - Conjunto Escola Parque, p. 67-73, 2014.
MOURA, Assis Souza de. Manifesto dos Pioneiros da Educação nova
(1932):
Um
percurso
necessário.
2008.
Disponível
em:
<
http://www.anpuhpb.org/anais_xiii_eeph/textos/ST%2006%20%20Assis%20Souza%20de%20Moura%20TC.PDF>. Acesso em: julho de
2015.
NUNES, Clarice. Anísio Teixeira entre nós: A defesa da educação como um
direito de todos. Educação e sociedade, v. 21, n. 73. Campinas, Dec. de
2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v21n73/4203.pdf>. Acesso
em: julho de 2015.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico: diretrizes
para o trabalho científico - didático na universidade. 5. ed. São Paulo; Cortez &
Moraes, 1980.
SILVA, Lidiane Rodrigues Campêlo da, et al. Pesquisa documental:
alternativa investigativa na formação docente, 2009, p. 4554-4566.

98

Disponível
em:
<
http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2009/anais/pdf/3124_1712.pdf>
Acesso em: junho de 2015.
SÁ-SILVA, Jackson Ronie, et al. Pesquisa documental: pistas teóricas e
metodológicas. Revista Brasileira de História e Ciências Sociais. Ano I, nº
I,
julho
de
2009.
Disponível
em:
<
http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/pesquisa_documental_pistas_te
oricas_e_metodologicas.pdf> Acesso em: junho de 2015.
SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum à consciência filosófica.
São Paulo: Cortez Editora, 1983.

SAVIANI, Demerval. Política e educação no Brasil: o papel do Congresso
Nacional na legislação do ensino. Campinas: Autores Associados, 2008.
TEIXEIRA, Anísio Spínola. Porque “Escola Nova”?. Boletim da Associação
Baiana de Educação. Salvador, n.1, 1930. P. 2-30.
TEIXEIRA, Anísio Spínola. Educação é um direito. Rio de Janeiro: UFRJ,
2009.
VEIGA, I. P. A. at al. Repensando a didática. São Paulo: Papirus, 2008.
WESTBROOK, Robert B, TEIXEIRA, Anísio. John Dewey. Tradução: José
Eustáquio Romão, Verone Lane Rodrigues (org.). – Recife: Fundação Joaquim
Nabuco, Editora Massangana, 2010.
LISTA DE DOCUMENTOS

Abreu, J. Ginásio Orientado para o trabalho polivalente. FGV / CPDOC.
Trabalho.
s.
l.,
nov.
1966.
Disponível
em:
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AT/textual/ginasio-orientadopara-o-trabalho-ginasio-polivalente-trabalho-s-l-nov-1966. Acesso em: agosto
de 2016.
Amado, Gildásio. "Ginásio Orientado para o trabalho, (ginásio polivalente).
Teoria e prática desse ginásio". FGV / CPDOC. Artigo. Rio de Janeiro, 1967.
Microfilmagem: rolo
5
fot.
875
a
879.
Disponível
em:
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/AT/textual/ginasio-orientadopara-o-trabalho-ginasio-polivalente-trabalho-s-l-nov-1966. Acesso em: agosto
de 2016.
BASTOL, Aline da Silva. Meu Diário de Classe. Centro Educacional Carneiro
Ribeiro – Escola Parque.1956.
BRITO, Gilmário Moreira; Menezes, Jaci Maria Ferraz de. Depoimentos de ex-

99

alunos, ex-professores, ex-funcionários e comunidade do entorno ao
CECR – Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Centro de Referência em
História da Educação na Bahia – UNEB. Concedidos em razão do projeto
“Iconografia da Escola”, 2010.
BRITTO, Luiz Navarro de. Estudos e Projetos. Projeto de um sistema de
bibliotecas e Centro Integrado de Educação – Uma solução do sistema
baiano. Centro de Referência em História da Educação na Bahia –
UNEB.Volume X. Tomo I. Imprensa oficial da Bahia, 1968.
Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque. Relatório final- Escola
Classe- Escola Parque e seus setores: socializante, trabalho, artes, etc.
Inclui o setor de orientação escolar e a Escola Classe IV – Ginásio Matrícula prevista pra 1968, 1967.
Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Classe I. Relatório mensal –
Escola Classe I, outubro de 1967.
Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque. Relatórios Especiais,
1962.
Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque. Relatórios de
matrícula e movimento escolar – Escolas Classe 1, 2 e 3, 1961-1964.
Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque. Livro de Assinaturas
dos Visitantes do C.E.C.R. - Escola Parque, 02/05/1960 a 27/11/1962.
MANGABEIRA, Octávio. Fala de Governadores e presidentes das/de
província. Mensagem apresentada pelo Dr. Octávio Mangabeira
Governador do Estado da Bahia à Assembleia Legislativa, Centro de
Referência em História da Educação na Bahia – UNEB. 1948 a 1951.

100

ANEXOS

101

Livro de Registro de Visitantes –
Escola Parque

Livro de Registro de Visitantes,
1962.

Livro de Registro de Visitantes, 1962

Livro de Registro de Visitantes, 1962..
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Relatório mensal – Escola Classe I, outubro de 1967.

Relatório mensal – Escola Classe I, outubro de 1967
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Relatório mensal – Escola Classe I, outubro de 1967

Relatório mensal – Escola Classe I, outubro de 1967.
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Imagens disponíveis no livro: O 4º. Centenário da cidade de Salvador. A
Revista Fiscal. Edição especial comemorativa, 1949.
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Documentos: Centro Integrado Anísio Teixeira

Exposição de motivos para contratação de professora Sonia Maria Souza
Garrido.

Programação de Carga Horária.
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Transcrição dos depoimentos realizados pelo Grupo de Pesquisa
Memória da Educação na Bahia, 2010.
ENTREVISTADO A
Eu sou “A”, nasci na Baixa de Quinta, é: na época da escola parque eu
acho que os alunos que... Estudavam lá, eles eram mais ou menos de um, de
pobreza e que enquadrava também com essa: morada da gente. Eu morava
em baixo da ladeira do Pau Miúdo, era conhecida a Rua do Miozote, era uma
rua de classe média baixa, nós, meu pai... nós éramos sete filhos, meu pai
criava mais três irmãos de minha mãe, nós éramos dez. De fato meu pai não
tinha condições nenhuma de pagar escola pra gente a não ser que fosse uma
escola... Dessa maneira nós poderíamos estudar fora disso não, todos não,
pelo menos uma parte grande não ia poder estudar se não fosse assim
um/uma ajuda de uma escola... Que: nos desse assim... Como ela dava né o
almoço... ela era gratuita, a gente também num precisava comprar livros, não
precisava comprar farda... tudo o que meu pai não tinha condições de dar pra
gente naquele... pelo menos naquele momento. () Todos estudamos lá, cinco...
dos sete... filhos dele... cinco estudaram lá então era uma ajuda grande já pra
gente que ele sabia que: tinha uma ajuda grande. Eu de manhã estudava na
Escola Classe Dois, eu tinha que sair dali da baixa de quintas e ir a pé até o
IAPI, apesar de ser pequenininha... uma escadaria, então como não podia subir
a ladeira que nós éramos muito pequenos a gente subia uma escadaria que
dava na Caixa D‟agua e ia até o IAPI. Então de manhã eu estudava na Escola
Parque, era mais próxima mas era longe também, era da/ era da Baixa de
Quintas até lá a Caixa D‟agua que também era um bolsão de pobreza na
época... e de lá a gente almoçava na escola mesmo, a escola dava o almoço e
eu ia pra Escola Classe Dois. Eu estudei lá... meu primário todo, foram... seis
anos porque antigamente a gente começava no primeiro ano e tinha o primeiro
ano A e o primeiro ano B, até a quinta série, que era o quinto ano e quando foi
pra ir pro ginásio né, eu não estudei mais lá, no ginásio eu fiz admissão no
ICEIA, meu pai já tinha também... previsão de se mudar pra o Barbalho e pra
gente ficava mais/ mais próximo, só o meu irmão João foi quem continuou o
ginásio lá.
A Escola Classe era... uma escola... primária na educação rígida, a
diretora era uma diretora bem... (gesto com a mão)
[= Você lembra o nome?]
= rígida. Me lembro sim! Raimunda Passos, INESQUECÍVEL.
[é, e porquê?]
Ah,é porque ela era muito durona tipo () Nogueira Passos, ela era
aquele estilo.
Era, é possível porque ela tinha aquele estilo bem assim de , ela era
baixinha, gordinha, me lembro muito dela. Eu tinha uma professora chamada
Mariá também que era da segunda série também me lembro dela. Eu me
lembro de quase todas as minhas professoras, Joselita, Mariá, Magnólia e
Angélica. A professora que eu gostava mais era Angélica... que eu gostei mais
assim né! Era uma escola eu ach/acho que era uma escola muito boa, hoje
quando eu/ eu também já ensinei no primário, eu também ensinei no ginásio e
eu achava a escola assim muito boa pra padrões de escola hoje de escola
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particular eu não sei se/ se porque na época nós tínhamos teatro, tudo isso nós
conhecíamos já, quando... eu fui pro ginásio,pro ICEIA eu já conhecia tudo de:
de carteiro, de carta porque tudo eu já conhecia da Escola Parque, nós
tinhamos assim uma vivência de muita coisa que/ que aquele mundo, naquela
época né moderno pra gente já oferecia.
Me lembro... a pessoa que eu mais me lembro de/ a pessoa que eu mais
me lembro da Escola Parque é Dona Carmem... a gente chamava de Dona
Carmem, não chamava professora Carmem não, não sei/ a gente/eu/ pelo
menos a minha turma chamava toda Dona Carmem, eu achava que ela era
uma pessoa maravilhosa. Eu acho até que eu já tive a oportunidade de falar
isso com você um dia, eu/ eu era uma criança muito pintona, não era dessas
quieta não, eu era: terrível, então uma vez os colegas fizeram uma bomba e
me disseram jogue lá na frente, nós estávamos no anfiteatro, porque naquela
época a gente tinha uma aula/ não nós tínhamos uma vez no mês se não me
engano, que a gente apresentava os trabalhos que estava fazendo... na época
eu era bordadeira... então tinha sempre aquela reunião com todos os
professores ela era diretora geral do complexo então ela pra/sempre pra essa
reunião geral que os alunos também iam e eu joguei uma bomba, a bomba
pegou no rosto de: Dona Carmem, professora Carmem e ela olhou apenas pra
mim, não me disse nada, olhou fez assim (balançando a cabeça) e ficou. Você
imagine meu drama né, eu não podia para de estudar naquela escola, meu pai
não ia poder... me botar em outra escola,eu só pensava que eu ia morrer „Oh
meu Deus, o que é q eu vou dizer em casa se eu for expulsa, oh meu Deus!‟,
mas acabou a reunião, que pra mim foi um século aquela reunião, reunião
muito grande, podia ter sido até pequena, mas pra mim foi uma reunião
enorme. Eu fiquei gelada ali acho eu não sei quantas vezes, então quando
terminou a reunião ela fez assim (gesticula com as mãos), mandou eu descer,
eu desci. Ai... tremendo ainda junto dela ela disse assim „pode ir embora, seu
medo já lhe castigou!‟ Ahh que vontade de dar um beijo nela mas eu não tinha
essa intimidade toda! Meu Deus eu não vou apanhar, não vou tomar uma surra!
Meu medo era chegar em casa e... ser castigada.
Eu estudei lá em: cinquenta e::/ eu nasci em cinquenta e sete... de
cinquenta e sete até/ Eu nasci em cinquenta e dois, em cinquenta e sete eu
comecei a estudar lá eu tinha em torno de cinco pra seis anos... né... e de
cinquenta e sete eu fui até...é por aí sessenta e dois sessenta e três eu
estudava lá ainda. Na época da revolução eu ainda tava lá, me lembro, eu era
muito pequenininha mas eu me lembro ainda dessa época, eu já tava saindo
de lá para ir para o ICEIA mas ainda me lembro, porque eu estudei/ eu estudei
mas, é deve ter sido sessenta e três, sessenta e quatro eu tava saindo de lá.
Na minha memória fi/ assim, eu, no cotidiano a gente chegava de manhã
tinha... ir direto pra as oficinas, primeiro pegava as oficinas né, eu ia bordar,
bordava lá até mais ou menos onze e trinta, eu/ na minha memória eu ficava lá
três dias na oficina porque também a gente tinha recreação né que era
Educação Física, eu tra/ eu fazia lá era aquela coisa de fita, trança, fita, acho
que era isso o que a gente fazia e durante dois dias a gente tinha Educação
Fisica, a gente tinha também é/ que ir para a biblioteca, nós tínhamos é aula de
leitura então lá era bem assim bem ocupado mesmo o tempo da gente, era
leitura, era parte de Educação Física e era a parte da profissionalização,
quando a gente terminava era em torno de quinze para as doze, era horário já
de... tomava banho e do banho a gente ia pra fila da/ do almoço. Quando
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chegava agente tinha também o mingau, a gente tomava o lanche na entrada,
pegava o lanche dez horas e o almoço meio dia, a gente recebia uma ficha né,
na escola mesmo, na sala mesmo de aula ou no lugar/ se tivesse bordando,
bordando, se tivesse lá na Educação Fisica, to/qualquer momento que a gente
tava, em qualquer das atividades a gente recebia a ficha do almoço, era
individual. Era próximo o refeitório, eu achava longe porque tinha as perninhas
curtas mas era tudo bem próximo se a gente for ver agora. E era a rotina
assim, tomava banho, almoçava e ia direto pra escola classe dois, lá era onde
ficava a educação formal que era mais ou menos de uma e meia até cinco e
meia da tarde quando a gente retornava. Na Escola Classe também, a gente
recebia a merenda de três ho/no caso a de três horas que eu tra/que eu
estudava lá a tarde e de manhã na Escola Cla/ Parque que era o mesmo
complexo né, um de manhã e outro de tarde.
Olha, lá nós tínhamos psicólogo, na escola, na/nós tínhamos psicólogo e
ela ficava na escola. Ela/ ela devia correr todo o complexo mas pelo menos um
dia ela tava na Escola Classe Do/cada Escola Classe, na Escola Classe Dois
essa psicóloga ficava, qualquer conflito era discutido e ela tava presente.
Eu lembro que uma vez quebraram o vidro da escola e ninguém se
identificou, se apresentou como autor de quebrar o vidro então, a diretora
chamou alguns alunos e eu estava porque... eu disse de antemão que eu não
era nada comportada, então qualquer coisa que acontecia, sempre me
botavam então, “A” já tava lá porque já tinha aquela... „podia ser “A”‟, podia não
ser. Aí a psicóloga deu pra gente, e pra meu irmão João também, apesar de
que/aquele que te falei,o dentista que eu levei lá, ele também sempre tava
presente, toda vez que “A” ia aí sempre botava o irmão de “A” a porque podia
tá acobertando “A”, ele era mais comportado. Então ela deu pra gente um pau
de fósforo pra cada um que foi chamado no/na reunião né, eles tinham uma
re/um lugar que levava pra diretoria todos alu/toda coisa que acontecia na
escola. Então ela nos deu um pau de fósforo e disse assim: - “Ó, a criança que
quebrou o ‟vido‟, o pau de fósforo vai crescer.” Aí eu...não quebrei o vido... mas
o Joaquim né, colega nosso, ele partiu o pau de fósforo no meio porque ele
achava né que ia crescer e não ia descobrir que, olha a inocência, não ia
descobrir que foi ele, aí ele quebrou o pau de fósforo no meio né, aí quando a
psicóloga mandou a gente apresentar o pau de fósforo o de todo mundo tava
inteiro e o de Joaquim tava quebrado, quebrado do meio, nunca me esqueço
disso (risos) que eu achei que ele era otário, que eu disse assim, eu jamais
faria isso (risos) imagine como eu era esperta, eu jamais faria isso mas
Joaquim coitadinho, quebrou o vidro e fez. Também eu me lembro bem que
eles tinham co/ =
( Qual a consequência disso?)
A consequência disso é que o pai de Joaquim foi convidado pra colocar
o vidro no lugar. Como tenho certeza que o pai de Joaquim não tinha recursos
pra colocar o vi/ comprar o vidro em si, ele deu a parte de... da como é que/ da
mão de obra, ou ele, ou algum vizinho ou alguém que ele conhecia teve a mão
de colocar o vidro no lugar. Sempre a gente tinha isso, qualquer coisa que a
gente danificava o pai da gente era chamado pra colocar a coisa no lugar.
Eu me lembro assim por exemplo, nós tínhamos naquela época já
conhecimento de tudo o que acontecia na cidade, na praça assim de moderno,
por exemplo, eu conheci absorvente lá apesar de necessariamente não
precisar de absorvente. Então assim qualquer coisa que acontecia a gente
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sempre tinha acesso àquela ... =
(E educação sexual?)
Aham, nós tínhamos de limpeza, higiene era apresentado assim
qualquer coisa de mais moderna eu me lembro que eu conhecia lá, apesar de
que eu nem sabia pra que era,aí que a gente teve a explicação.
Eu me lembro que Joao meu irmão ele era muito desantenado, ele fazia
„puxa, também quero isso‟ – você não precisa disso – „eu também quero isso‟
(risos) “ah mas eu quero”, mas não é todo mundo que vai receber,só meninas.
Então são coisas assim que eu dificilmente teria acesso se não fosse na escola
entendeu?
Sabonete, eu me lembro também que eu conheci sabão líquido também
na Escola Parque, sabão liquido também, a gente não tinha acesso a essas
coisas que era uma coisa assim, ultra moderna e muito elite, muito de elite. A
gente lá em casa usava sabão massa, que nós chamávamos de sabão cocô
(risos) por causa do cheiro (risos). Lá na Escola Parque a gente conhecia o
sabão que eu ficava doida – poxa meu pai, poderia, ô pai por favor traga
aquele sabão cheiroso pra eu usar, que eu adorava botar na mão.
É o que mais essas coisas assim, que eu me lembro, eu me lembro de
correio...que a gente colocava cartinha no correio pra... a gente colocava/eu na
época colocava pra meus colegas mesmo, a gente tinha acesso ao correio da
escola, a escola tinha correio! Mas a gente colocava entre si mesmo as
cartinhas de um pra o outro e... o que era mais? Tanta coisa viu! Assim, muita
coisa já se perdeu no tempo mas muita coisa assim eu me lembro.
(Com relação a aprendizado....?)
Muito! Corretamente! Eu quando fui pra o ICEIA eu era uma das
melhores alunas de matemática apesar de ter vindo assim de uma escola
pública, fiz admissão, eu era uma das melhores alunas de matemática, sempre
gostei de matemática. Eu era muito boa aluna DE matemática, as outras
matérias não mas a gente sabia fluentemente português e tudo o que você
soubesse.
(é consequência da escola classe?)
É consequência da escola classe dois! É consequência da escola
classe, tinha a educação formal bem... e a gente também tinha muita leitura,
nós tínhamos um professor de leitura que ficava naquela biblioteca da escola
parque onde cê fez a reunião [...] que eu me lembro que foi o ambiente que eu
achava mais lindo na minha vida, nunca tinha visto uma coisa mais linda do
que aquela biblioteca, até hoje eu ainda acho, ela muito bonita e a gente toda
semana tinha aula de leitura ali e tinha uma professora que contava história pra
gente também, ela ia contar história. Então eu gostava muito da escola...[corte]
Eu nunca estudei em escola particular então eu... eu não tenho muito
parâmetro pra dizer que era uma escola... eu digo que era uma escola muito
boa porque eu aprendi muito entendeu? Nós saímos de lá totalmente
alfabetizados , eu acho que hoje, uma quinta série dali equivale, não sei mas
talvez a um aluno de ginásio de oitava série porque nós faláv... nós líamos
assim perfeitamente, hoje você manda o menino escrever, ele não tem redação
própria, coisa que nós tinhamos, redação própria. A gente tinha assim, eu...eu
sabia assim o que era bilhete, o que era uma carta, eu sabia o que era tudo!
Tinha mesmo assim conhecimento de coisa... eu sabia tabuada....total então eu
... eu não sei lhe dizer o ensino dela ou... pro ensino particular , eu não posso
fazer esse parâmetro porque eu não tenho isso como... como uma coisa que
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eu possa é... como é que chama? Comparar! Mas era uma escola muito boa,
uma aprendizagem muito boa! Inclusive nós éramos barristas, a gente sempre
dizia que a escola classe dois era a melhor escola classe, era o melhor ensino
que tinha, porque era o que a gente estudava né. Mas era uma escola muito
boa, dona Raimunda... {gestual} todos os anos que eu estudei lá a diretora foi
dona Raimunda, todos! De que eu entrei a que saí a diretora era a mesma,
nunca foi diferente. Então acho que naquela época a diretora levava muito
tempo nos locais, nos lugares, eu não sei como era.
Nós tínhamos farda, nós tínhamos sapato, da escola, nós tínhamos hino
(risos), hino, na escola tinha um hino mas eu não me lembro mais assim o hino
mas tinha o hino próprio da escola. Cantava! A gente antes de chegar pra sala
de aula nós parávamos na fila e cantava todos aqueles hinos, inclusive o hino
da escola...
Em fila, cantava o hino nacional, cantava o hino 2 de julho e cantava o
hino da escola, a escola tinha um hino, não me lembro mais o da escola...
hasteava a bandeira todos o dias, dona Raimunda não dava essa moleza pra
gente não. E a gente recebia é... eu acho que eram subsídios grandes, meu pai
deve ter agradecido muito a educação da gente formal ao que a gen... ao que
ele recebia da escola parque viu, ele... E os bordados nós fazíamos, tínhamos
o prazo de entregar, quando atrasava o bordado a gente levava pra casa que
tinha o período pra entregar mas eu tinha que conversar fiado também aí eu
perdia tempo no bordado, se vc errasse tinha que tirar tudo e voltar a bordar
tudo de novo, nunca me esqueço, nunca me esquecerei de perfilado, bainha
aberta, isso aí eu não vou me esquecer nunca porque eu tinha que fazer tanta
bainha aberta naquelas colchas porque eram verdadeiras guarnições que a
gente fazia. A gente fazia toalha, fazia colcha, fazia os... os paninhos de, não!
Eu fazia crochê, tinha aqueles guardanapos, tinha toalha e ainda tinha a
colcha.
(O perfilado era aquele acabamento...?)
É, o perfilado é...dava o nózinho!
(Banhinha aberta era...?)
Bainha aberta a gente furava, aquela desfiava e depois fazia. Então a
gente fazia, eu bordava muito né, essa parte, quando atrasava eu tinha que
levar pra casa, no fim de semana
... desmanchava a bainha aberta toda se tivesse um erro, no começo o
que fosse, começava tudo de novo, então quando eu via que não dava tempo
porque a professora, ela tinha uma ideia de quanto tempo a gente gastaria
fazendo aquilo. Se você não fez igual aos outros colegas é porque você de
qualquer maneira negligenciou ali, você tava brincando, você tava
conversando, então, você tinha que... que cumprir aquilo. Quando chegava no
fim do ano, era feita uma exposição, aquela exposição era vendida e... devia
ser pra colaborar assim com a própria escola, não sei bem, isso aí a gente não
tinha acesso.
Nós recebíamos assim lembranças, tipo: pentes, coisas de limpezas,
não em dinheiro, nunca, nunca recebíamos dinheiro não, não me lembro de ter
recebido dinheiro em momento nenhum.
Faço bainha aberta e olhe lá! (risos) Eu acho que se eu pegar, eu faço
de novo né um perfilado, mas nunca mais tive essa...
Ah! Na época, na época eu acho assim, pelo menos 80% daquela,
daquelas pessoas que moravam ali, ela não tinham condições de, de ter um
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filho na escola se não fosse uma escola subsidiada, mas não tinham mesmo!
Nós não tínhamos, era realmente (expressão) na minha rua era, nós éramos
um dos melhores assim em condições é... Quer dizer monetária né e já éramos
bem fraquinhos, você imagine aí se tinha, não tinha mesmo! Pra comprar farda,
sapato, livro? Ahh o almoço, tudo bem que a gente tinha, dava-se um jeito né,
comia, mas já era uma ajuda grande, imagine pra quem tem muitos filhos. Eu
acho que se meu pai tivesse aqui é o q ele ia fazer assim um agradecimento a
altura à escola, ele não devia ter naquela época assim um, um conhecimento
de Anísio Teixeira, eu tenho certeza que não, inclusive ele não tinha nem
escolaridade pra tal, mas, ele o tempo todo ele agradecia a ajuda que a escola
deu pra ele.
Meu pai tinha é... Meu pai tinha o ginásio, minha mãe tinha o primário,
meu pai era servidor público, meu pai jamais teria condições de... Tanto filho!
Hein? É três irmãos que na época ele criava, depois ele criou mais duas
crianças, abandonada que ele criou, deixou lá em casa né... Meu pai criou. Era
muita gente.
Eu só tenho a agradecer a educação que tive né, eu tive uma educação
muito boa na escola parque , muito boa! Hoje eu agradeço, muito, muito!
Interferência total na minha vida profissional. [corte] Olha, eu fui educadora né,
sou educadora! Eu trabalhei na escola no primário, na minha profissão é o que
eu tenho mais saudade, é de ensinar no primário, não sei se, se, se era porque
eu me lembrava a escola que eu estudei entendeu? Então eu adorava ensinar
no primário, eu só saí do sinário, do do primário por total carência de professor
de matemática na prefeitura, no segundo grau ô, no ginásio né que hoje é o
ensino fundamental, porque senão eu continuaria no primário, eu adorava,
acho que eu ficava lembrando das minhas lembranças de infância. E acho, sim,
se eu tivesse condições de interferir no, na educação daqui da Bahia eu acho
que, uma escola tinha que ser como aquela pra de fato é, dar a oportunidade é,
igual a, a todas as crianças, que eu tenho certeza e você também tenha a
certeza que se fosse dada a oportunidade a todas as crianças, a oportunidade
que foi dada a gente, é, todo mundo conseguiria ir pra o ensino superior, isso aí
não tenha nem dúvidas porque todas as crianças daquela época eram as
crianças mesmo muito, muito, de família muito pobre, famílias que os pais não
tinham escolaridade e a maioria que estudou naquela época assim dos anos
fins de cinquenta e de sessenta, não vou dizer que são todos, óbvio mas uma
grande parcela conseguiu tirar o ensino superior e estar em um patamar de um
nível bem alto aqui em Salvador, com certeza absoluta, alguns que eu posso
lhe dar assim a opini... informações são[...]
Que ficou no caminho não!
Ninguém que ficou no Ca... sem...
Ninguém que não continuou o estudo eu não, não conheci ninguém. Como nós
éramos pequenos e mudávamos de série, aí aquele que ficou pra trás a gente
não acompanhava, não conseguia acompanhar né, são colegas de...
Reprovação? Ahhh, era muito pouco, não me lembro de reprovação não,
nunca fui reprovada, meus irmãos nunca foram reprovados, não, não me
lembro, se tinha reprovação ao me lembro. É possível né falando com o
professor, mas eu não me lembro, colega nenhum que não começou com a
gente, nós entravamos na idade determinada por eles e saíamos também na
idade determinada. Eu estudei lá, eu estudei lá acho que de cinco pra seis
porque eu tinha que fazer o primeiro ano com seis anos, primeiro ano A,
primeiro B com sete, nós tínhamos uma seriação pra sair. Não tinha assim
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poder entrar antes nem sair, não, isso não. Meu pai mesmo, mesmo que ele
quisesse botar um filho menor que eu , ele tinha que esperar a idade do filho
pra pode entrar naquela determinada série. Não me lembro de ninguém ter sido
reprovado, todos meus colegas que começavam comigo, terminavam comigo.
A coisa que eu mais gostava de ensinar era menino pequeno, porque
gostava, me lembrava daquele tempo! Obrigada.
ENTREVISTADO B
Meu nome é “B”, eu tive a infância praticamente toda na Escola Parque,
hoje eu tenho 61 anos de idade, tenho dois filho, um formado em engenharia
civil, outro formado em publicidade e eu passei pra eles o aprendizado que eu
tive na Escola Parque de cidadão.
Minha mãe lavadeira na época, meu pai pedreiro e a comunidade, eu
morava na liberdade e a escola parque era situada na Caixa d‟água e eu tive a
oportunidade de ingressar na Escola Parque numa técnica chamada metais,
que tinha várias técnicas e nessa técnica de metais eu aprendi a ajudar até em
casa porque a gente tinha liberdade de fazer trabalhos como exemplo na
funilaria, forma pra bolo, bica de casa e eu me tornei um profissional nesse
ramo artesão né, tipo artesão e ajudava em casa na, sem ser forçado na
alimentação, pão, o café da noite “poruqe” a gente não dava despesa em casa
em função da escola parque abastecia a gente na alimentação de manhã, na
alimentação no almoço, na alimentação no, do lanche de tarde então nosso
pais tinha essa força de economia, não tinha despesa com a gente.
Não só brincar como estudar, com uma profissão, uma técnica que tinha
e os professores a gente tinha o maior carinho com os professores, com os
funcionários, não era o clima que é hoje, a gente respeitava a escola, a gente
respeitava os professores, funcionário, era uma família! E a escola... tinha dona
Carmem que tinha o maior zelo, dona Carmem se deslocava do setor dela
administrativo, pra vim ver os filhos dela, como ela chamava, os filhos dela. E
eu tive uma oportunidade muito boa na escola parque, eu devo ter estudado na
escola parque nos meus dez, onze anos... eu passei essa parte de
adolescência toda na escola parque, aprendi a respeitar os mais velhos, isso
era uma norma que tinha na escola, e...
Eu nasci em 1949, com 10 anos... a escola deve ter sido fundada em
cinquenta, cinquenta e um ou cinquenta e dois, com dez anos, nove a dez anos
eu já estava na escola parque, eu fui um dos fundadores, é parece que eu fui
um dos fundadores né...
E...pra mim foi um aprendizado porque hoje eu não bebo, não fumo, não
tenho vícios e isso tudo eu aprendi na escola parque porque os professores
tinham um cuidado com a gente, é uma escola família, não é o procedimento
que é hoje, violência, não existia violência naquela época, de um aluno querer
bater em professor, de um aluno roubar, usar dro... droga nem se falava, não
sabia nem o que era droga naquela época! A gente tinha, saía de casa de
manhã e voltava a noite, alimentado, tomado banho, era uma casa nossa,
como se fosse casa! E dona Carmem por sua vez, a Escola Parque como falei
anteriormente, tinha um procedimento, os melhores alunos, que no final do ano
tinha uma (inaudível) né, internacional, como eu era de metais, tinha gente de
várias nacionalidades () do mundo! E a gente era remunerado nos trabalhos, os
trabalhos vendidos a escola parque remunerava a gente com um valor
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simbólico, pra até sustento né, porque era uma escola que tinha muita gente
pobre, não tinha gente rica estudando na Escola Parque. Ela foi criada para
aquela comunidade ali da caixa d‟agua, que abrangia toda aquela região ali,
Liberdade, Santo Antônio, Largo do Tanque e eu tive essa felicidade de estudar
na escola parque.
Minha mãe ela... é, minha mãe era lavadeira e nessa, que uma pessoa
lavadeira ela lava roupa em qualquer local ali, ela chegou ainda se estender ali
pau miúdo, caixa d‟agua e soube do potencial da escola parque, ela que me
matriculou.
Não! Na minha época só era técnica, quer dizer eu fui um dos,
praticamente os fundadores, quando eu estudei na Escola Parque ela tava
nascendo.
Meu trabalho com metais era o seguinte, a gente chegava pela manhã,
tinha hinos né, a gente era bem cívico né, vamos dizer assim e hoje você não
vê isso na escola. A gente ia pra sala, tinha esportes, tinha toda a parte de
diversão, tinha teatro, mas a minha classe, era a classe de metais, a gente
trabalhava com funilaria, solda, é... hoje é plástico... bica de casa para a água
correr no telhado, a gente fabricava isso, fabricava...forma de bolo, não tinha
essa solda elétrica que tem hoje, trabalhava com breu naquela época, a gente
aprendeu a trabalhar com breu e uma coisa interessante () quando criança a
gente já sabia traçar uma circunferência, o que acontecia na escola, o que
gente aprendia? Pegava uma lata de óleo, que hoje o óleo de carro é de
plástico né, ta vindo em embalagem de plástico, não sei se é por uma questão
de custo, a gente abria a lata e no meio da lata tinha uma, uma, uma emenda,
que chamava muito de amigo, de, de, de indústria, a gente cortava e traçava
duas circunferências, já sabia traçar circunferência como criança, subdividia a
circunferência e fazia qualquer equipamento dentro daquela lata, quanto maior
a lata... de banha por exemplo seria maior, querosene a gente cortava aquelas
pontas grossas, traçava a circunferência, fazia forma de bolo, essa forma que
você dona de casa, forma de empada que é complicada, tem aquelas viradas,
a gente sabia fazer tudo isso, a gente aprendia, a parte de funilaria, tudo de
funilaria.
É, tudo reciclado, diga, uma lata que tava no lixo a gente pegava,
limpava, cortava e fazia apitos etc. gaiolas, é agora a escola tinha outras
técnicas que eu não tinha acesso porque eu era aluno só de metais, tinha
cerâmica, tinha couro, tinha madeira, tinha remodelagem cerâmica né,
alfaiataria, mas a minha técnica era... era metais.
A gente aprendia a... atrabalhar na horta, isso era () é...isso é... aí não
ficava com horário vago, tinha o horário por exemplo, pela manhã a gente tinha
uma atividade na oficina, no intervalo a gente ia pra horta, não todo dia mas na
semana a gente tinha atividades na horta, aprender plantar pra colher e quando
a gente ia pra casa levava né, na hora de colher o instrutor ensinava isso pra
dividir, exemplo, em casa você tinha dois irmãos, já levava uma parte do
alimento pra ser distribuído em casa, isso era usado direto na escola parque.
Tinha esporte, tinha biblioteca, tinha um ginásio que acho que salvador
não tem um igual,, um ginásio oficial, tinha o banheiro, que lá na, embaixo do,
do, do ginásio tinha uma área de banheiro, banheiro tinha mais de 20
banheiros pra todos os alunos, tinha alimentação também né, a gente
alimentava, chegava de manhã tomava o café reforçado, meio dia almoçava,
antes de sair merendava, aí não dava trabalho em casa.
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Não, era pequena, eram duas irmãs e eu. Só quem estudou lá fui eu e a
gente não tinha tempo de ficar a toa na rua, eu não sei se era uma política do
fundador da escola parque, a gente não tinha tempo pra isso, a gente brincava
e tudo, mas não ficava na rua até de madrugada porque a gente tinha atividade
de manhã, tinha horário pra entrar e tudo.
O dia inteiro na escola parque e feliz! A gente não ficava na escola
parque a pulso, detalhe, a gente tinha felicidade de estar na escola parque.
Já tinha feito o curso primário, que eu estudava no abrigo do povo,
estudei no abrigo do povo é, já tinha uma formação primária. Depois que eu
soube que a escola parque... o aluno estudava na escola classe um turno e
oficina, não, eu peguei só a parte de oficina. () Eu já tinha já, isso parece que
veio depois. A escola já existia mas eru por ter a formação do abrigo do povo
eu completava com a escola parque. () ...na escola parque é... eu já saía da
escola parque já abastecido, já almoç, já tinha almoçado e tudo. A gente não
tinha tempo de... de cair no mundão, de aprender porcaria, a gente não tinha
tempo pra isso porque a gente tinha atividade. Como hoje um pai que tem
condições bota o filho no judô, no karatê, em várias atividades, no balé e tal né,
a nossa atividade era essa.
O bairro da caixa d‟agua o pessoal ficou assustado porque quando... no
nascimento da escola , com medo de desapropriar algumas unidades, mas a
escola foi bem recebida no bairro porque ela atingiu toda a comunidade
daquela região, eu não tenho um número, mas a escola parque nunca dizia
assim “não tem vaga”. Quando abria o ano, matriculava toda a comunidade. E
era dentro de uma comunidade onde o pessoal chamava de favela né. Hoje
não pode falar em favela, é comunidade mesmo. E os moradores de toda
aquela região, liberdade, foram agraciados.
Agora, era uma escola que ajudava o estudante, o aluno, a ser gente né!
Na minha formação? – A respeitar os mais velhos né, hoje eu passo isso
pra meus filhos né, é...eu tive essa formação de saber respeitar, nunca me
envolvi com pessoas que tivesse o perfil bom, sempre fui obediente a meus
pais, isso a escola passava pra gente. Dona Carmem quando tinha um
intervalozinho ela sempre ia visitar, ela saía do gabinete dela, que ela era
diretora, visitava tanto o lado feminino, que lá era separado, lado feminino e
lado masculino.
Era costura, porque o prédio físico, nessa posição que eu estou, o lado
esquerdo era oficina só pra homens e o lado direito só para mulheres e a gente
não passava pro lado das meninas, aí tinha essa disciplina. (era separado?) é
era, ela exigia, ela não permitia esse trajeto, eu ter uma namorada, eu nem
pensava nisso, e passar pro lado direito. Se encontrava na, fora do local de
aula mas não tinha acesso, era feminino e masculino como se fosse um
banheiro, só entrava masculino nesse banheiro, só entrava feminino nesse
banheiro. Ela tinha esse zelo e explicava o porque, entendeu?
Tem de Kennedy também, eu não sei parece que ele foi ou ele doou, ou
ele foi professor de lá, eu não sei. () é, na entrada, é, mas a gente não tinha
muito conhecimento a respeito dessa parte cultural não. No decorrer do tempo
que a gente foi ver o... depois que nós saimos da escola, no meu caso, que a
gente foi ver o poderio da escola! Quem foi Anísio Teixeira! A gente não sabia
nada disso. ()Normal, é como mamãe, papai pegou, botou na escola pra
estudar, pra ser alguém na vida mas a escola ajudou a gente muito!
Principalmente a mim né.
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Eu sempre gostei de estudar, até com a idade, depois dos cinquenta
anos continuei estudando e falo da escola parque em um passo.
Hoje eu estive, recentemente eu estive lá visitando a escola, a escola
não é a mesma né, ta com diretor, eu conheci o diretor, mas ta com uma visão,
talvez não a mesma coisa de antes. () Assim professora, a... agente entrava na
escola de manhã, tinha as atividades de manhã na escola, hoje não tá o
mesmo ritmo. Não sei detalhes né, por exemplo, a gente era feliz, muito feliz
como criança, né, hoje por exemplo as escolas, a violência é grande na própria,
dentro da escola né, nas escolas no Brasil. E na escola parque você não via
isso. Não tinha policiamento pra pra pra, botar um policial na porta.. do porteiro
ao diretor era o mesmo tratamento de respeito e o porteiro conhecia todos os
alunos da escola, todos, a gente tinha um carinho como se fosse família.
Minha vida no dia a dia eu procurei estudar, eu procurei, que eu vim de
família pobre, eu procurei ajudar meus pais, arranjei um emprego, sustentava a
casa ajudava a casa, não na profissão, na tecnica que eu aprendi na escola
parque de ser funileiro ou trabalhar em metais, mas assim, um dinheiro que eu
recebia no trabalho eu sabia o que fazer, ajudava na alimentação em casa, o
sustendo de meus pais porque meus pais eram fracos financeiramente. Casei
como falei anteriormente... eduquei não, venho educando meu filho, sempre
investi em educação, desde os meninos sem saber ler, só vendo figurinha,
sempre investi em educação, hoje me sinto uma pessoa realizada. Não sou
rico financeiramente entendeu? Mas eu tenho coisa pra contar em nível assim
de posição até social sou uma pessoa que temo a Deus, sou uma pessoa que
não penso em fazer mal a ninguém, no local de trabalho sou querido por todo
mundo e conhecido, não vou dizer que sou conhecido mais que o reitor mas
talvez pela função que eu exerço na uneb, não só dentro da uneb mas como
nos 24 campus, todo mundo me conhece e o meu padrão de relacionamento,
se é diretor, se é professor, seja cinegrafista, é o mesmo.
Não! Na UNEB eu fiz o curso na CEPED. Eu sou do CEPED é. Não, eu
era do CEPED, com essa... que tudo é estado aí a, o CEPED... uma época que
o governo , não me lembro quem foi o governo começou a distribuir
funcionários, que eu acho uma agressão isso, começou a distribuir funcionários
com remanejamento que é uma palavra pesada, uma palavra feia né, parece
até um palavrão, aí eu fui remanejado pra UNEB, pra minha felicidade, porque
quando eu fui remanejado deu condições de eu estudar. E no CEPED por ser
em Camaçari ficou mais difícil pra mim porque aí tinha aquela obrigação de
viajar. Viajar, viajar, subir e descer. E aqui não, eu me aperfeiçoei na área em
que eu trabalho, hoje eu sou um técnico, não recebo salário de um técnico da
área que eu exerço mas eu sou um técnico na área de patrimônio, sou uma
pessoa conhecidíssima, como eu falei com a senhora, bem conhecida e
procuro fazer com carinho e amor as minhas atividades que é minha fonte de
renda né.
E essa jogada de jogar você como um remanejado, como se fosse
material, vá pra ali, vá pra lá... aí eu fui bem acolhido aqui né.
risos... E trabalho no patrimônio né. Tem muita gente aqui boa.
No caso da escola parque eu tenho muita saudade, muita saudade
mesmo e hoje você não vê uma escola com esse perfil, entendeu. Hoje você
pra ter um filho bem na educação, você tem que correr pra escola particular, aí
vc vai abolir (eu acho) no seu orçamento né e na escola parque você não
pagava nada pra se inscrever. Pelo contrário a escola parque dava a você, no
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caso da horta, era um pimentão, um tomate, levava pra casa sua cestinha com
os ingredientes né.
A escola parque chegou em um patamar que todo mundo queria que
seus filhos estudassem lá, referência. Hoje em nível superior o pessoal fala
muito de federal, a referência era a escola parque. Tem muita gente que saiu
da escola parque e foi pra escola técnica federal em função do conteúdo
adquirido na escola parque.
Agora, eu tenho uma observação a fazer, não sei se é propícia a fazer.
Quando a escola parque teve essa mudança pra estado, eu, na minha
opinião, senti a morte da escola parque porque antes parece que era federal
né? Era ela mais bem tratada por parte das autoridades, era bem mais, bem
tratada. Pesou muito, foi um baque muito pesado, porque mudou toda a
estrutura, como ela funcionava. () Eu acredito que foi depois da morte dele.
Quando ele tava vivo parece que ele policiava, entendeu? Parece que ele
policiava. Tomava conta... ou Aqui diretamente ou... Ele e a irmã tinham um
carinho muito especial.
Uma pessoa meiga, tranquila, não era assim exaltada, não machucava
ninguém, muito educada mesmo, até pra chamar a atenção a um aluno, o
carinho que ela tinha você... bonita ela, cabelinho cortadinho baixinho, eu tive
mais acesso a ela do que a ele, ele eu via pouco, não tive esse... de conversar.
(Quer acrescentar alguma coisa?) Não, não, quero agradecer, o que eu
tenho a acrescentar é agradecer essa oportunidade né. Eu jamais esperava
acontecer isso NE. Eu lá na foto como a senhora vê, entre os três eu sou o
mais raquítico né, bem magrinho, porque a barra era pesada, mãe tinha que
lavar... hoje não né, hoje ta trabalhando os dois. É vó tomando conta de... de...
dos filhos, hoje ta assim... mas era muito pesado.
E outra coisa, o filho... olha a função da escola parque, os filhos não
davam pra marginal, pra as drogas porque os pais e as mães botavam pra
quebrar, hoje não pode fazer isso né. A mãe polici..cheirava você,
acompanhava você.. () no inicio não, ela ia levar e buscar depois no decorrer
você vinha sozinho, rasgando ali, você conhece ali o local né, vinha ali rua
peixe, rua do céu, ninguém pegava ônibus porque não tinha transporte, ai vinha
andando pelo fundo da escola tinha um portão você vinha rasgando aquelas
ruas todas pra chegar em casa.
Nunca fui agredido, a farda pesava E ...Centro Educacional Carneiro
Ribeiro – Escola Parque, a roupa que a gente vestia, bermuda, camisinha azul
pesava. O pessoal respeitava, pelo contrário, a gente tinha cliente na
passagem... “você é da escola parque? Você pode fazer um forma de bolo pra
mim e tal?” A gente falava com o professor e era permitido.
ENTREVISTADO C
Eu sou “C”, nasci na Liberdade, minha mãe já tinha dois filhos que era
Walter e Waldir e quando eu nasci foi como se fosse uma loteria pra meus pais,
minha mãe tinha quarenta e seis anos e eu fui a filha neguinha né, que a a
minha irmã é mais clara. E aí meu pai mas mãe... eu fui criada assim com todo
mimo, coisa que minha irmã não teve, então fazia uma diferença muito grande,
minha irmã ficava muito aborrecida porque eu fui... ah eu tive tudo. Meu pai
comprava joias e roupas caras (risos) eu andava bem arrumada porque ele
dizia que eu era negra e feia (risos).
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Meu pai trabalhava nas docas, meu pai, não, ele trabalhava na empresa
das docas, ele trabalhava na empresa das docas e ele...() ah era, eu era
destacada no grupo das minhas colegas porque morava na liberdade mas era
casa que tinha televisão, a primeira casa que teve televisão, tinha geladeira e...
a gente tinha uma vida legal. Meu pai nunca foi assim de móveis nem coisa
assim não mas ele gostava de bastante comida e como eu vivia em um bairro
que era meio carente, mas tinha muitas famílias que os pais trabalhavam e do
meu grupo era a única que tinha um pai, a maioria de minhas colegas não
tinham pai, a mãe domestica, outra lavava de ganho, outras era, a mãe era (?)
mas todas estudavam, a roupa limpinha. E eu estudava na escola parque e fui
me matricular escondido, quando meu pai soube que meu padrinho avisou que
tinha me visto na avenida peixe “mas Maria na avenida peixe? Não é
possível!”. “Sim era ela, com um bocado de meninas!” E eu era muito danada,
eu era muito inquieta, aí apanhei com cipó de caboclo, que lá em casa quem
batia era mãe, e no outro dia eu fui chorando porque ele disso que eu tava de
castigo e que não ia pra escola parque. Aí eu cheguei na escola comentei e
dona Carmem... tinha uma pessoa que cuidava de nós né, que nós rezávamos
e cantava o hino antes de ir pra sala e aí quando eu falei que não ia poder mais
ir ela pegou, falou com dona Carmem e eu sei que eles tiveram lá na minha
casa, na liberdade e eu fiquei toda metida porque eu sempre sou muito
vaidosa. (risos) Eu vou falar... eu como sou negra eu sempre gostei de tá no
meio dos brancos porque eu achava que a facilidade era melhor e na escola eu
sempre escolhia as meninas melhor pra estar junto. E quando tinha aniversário,
meu aniversário eu dizia que era aniversário de minha irmã dizia que era o meu
pra meus professores ir lá da escola parque, parava carro lá em casa, todo
mundo ficava olhando e o aniversário na realidade não era o meu, era de
minha irmã (risos) porque meu aniversário era em janeiro e eu nunca tinha
aniversário. E a escola parque pra mim foi uma coisa muito boa porque eu
sempre fui muito danadinha, eu gostava de rua, eu gostava de empinar arraia,
jogar fura pé e meu pai ficava muito preocupado porque... hoje eu sei né que
eu era uma garota hiperativa e na época, minha mãe semi analfabeta né, meu
pai lia muito, mas era diferente dos homens hoje, eu acho que os homens hoje
apesar... eles estudam, ele tem uma outra visão né. E... ele tinha muita
preocupação comigo, e a escola parque pra mim, me deu disciplina, sabedoria,
uma direção que eu tive e que hoje as vezes que hoje eu aos sessenta e
quatro anos eu fico muito triste como educadora que eu vejo as minhas
crianças se acabando e to aproveitando esse momento também pra falar de
mim, que eu era uma garota hiperativa como tem muitos garotos também mas
eu tive a sorte de ter tido a escola parque, de ter tido essa figura que pra mim
foi o maior educador do Brasil, Anísio Teixeira. Eu tenho matérias em casa,
Claudia, Casa & Jardim, expus na França e no meu discurso eu sempre cito o
nome de Anísio Teixeira que eu garanto hoje como educadora que se nós
tivéssemos hoje uns cinco Anísio Teixeira no nosso Brasil, essa droga não ia
dominar o mundo, não ia dominar o nosso país. Eu hoje sou uma pessoa muito
feliz, não estou... rica mas hoje eu tenho uma coisa que foi muito importante na
minha adolescência e que eu passei isso pra minhas crianças do Maciel, onde
eu ensinei na Fundação Cultural, que hoje é o IPAC e todos esses meus alunos
eu cantava o que eu aprendi na escola parque “vamos companheiros, vamos
todos trabalhar, todos trabalhar o que se trabalha na alegria de reinar, o que se
trabalha na alegria de reinar”
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Essa música eu aprendi na escola parque eu devia ter uns nove anos e
isso eu passei pra meus alunos, hoje eu tenho alunos medico, advogados,
diretores de (?), cantores, Joaquim, Portela, Meire, todos fazendo um trabalho
belíssimo e sempre que encontram comigo diz “essa foi minha mãe” “Essa foi
outra mãe que eu tive” porque ninguém ficou na droga e a escola parque serviu
pra isso, pra eu passar. Hoje eu dentro do centro histórico, no pelourinho, eu
tenho um alu.. filho do “sacizeiro” ao juiz que me chama de mãe, que me
adotou como mãe e eu devo isso à escola parque, ao meu mestre e a
grandiosa Carmem que era irmã de Anisio Teixeira.
(Como você soube da escola parque? Como você saiu da escola que
você estava para a escola parque?)
Eu soube da escola parque porque lá na rua tinha dona Vanda e ela
tinha um monte de filhos, acho que eram uns oito ou nove filhos, Nilcélia, Nelia
era minhas colegas, a gente jogava capitão junto lá na rua. E aí elas disseram
que tinham ido a uma escola e aí falou comigo, como eu sabia que meu pai era
muito ignorante, ele dizia que na casa dele só queria que falasse de português
e matemática, não gostava de negócio de entra e sai dentro de casa. Aí eu fui
com dona Vanda e me matriculei sozinha, disse que era uma escola, que era
uma escola espetacular. Eu me matriculei, aí eu me matriculei, aí eu chegava
em casa no horário que eu tinha que chegar da outra escola. “Onde cê estava
Maria?” Aí eu mudava a roupa na casa de uma colega, trocava de farda e a
minha farda da escola parque, a primeira vez que eu entrei, primeiro ano, eu
entrei em corte e costura com a professora Nilcéia, nós que fazíamos nossa
farda, aí quando foi depois que meu pai soube né, que aí teve essa
interferência toda, mas eu soube da escola parque através de minhas amigas,
minhas vizinhas que moravam lá na rua, na... no Japão, rua Gonçalo Coelho,
Liberdade, que hoje é a feirinha do Japão.
Ah” Primeiro a escola parque era uma fa... era uma segunda família, os
professores tinham tanto amor, da merendeira á... eu não sei bem se era
orientador educacional, mas eles tinham um amor, uma maneira muito especial
de tratar a gente, muito especial. E eu como era um pouco destacada que eu
me lembro que meu pai me deu um broche de ouro e tinham uma... era uma
coroa cheia de perolas, era de ouro com brilhante e eu botava essa coroa
(risos) então eu achava que eu era diferente, eu era destacada, a minha farda
era muito engomada porque mãe botava goma né, aí eu engomava. () Não ele
era um vestido, era trançado nas costas, tinha um cruzamento assim nas
costas, tipo um avental mas era um vestido, você já ia com aquela farda, eu
lembro como se fosse hoje era de quadrinho azul e branco, aí engomava
aquela coisa, sapato, meu cabelo minha irmã alisava porque antigamente ser
negro era uma coisa muito feia, ninguém queria ser negro, como minha irmã
era bem mais clara ela espichava meu cabelo. Só que quando chegava na
escola parque eu ia tomar banho, eu queria molhar o cabelo, que muitas
meninas tinham o cabelo liso e eu também queria molhar, aí o cabelo caía era
um negócio (risos)
Não, na escola parque. A escola parque eu chegava cedo, eu fugia da
outra escola porque eu não gostava muito de estudar e eu queria ir pra escola
parque porque eu depois tive a professora Guilhermina, eu pareço muito com
ela, toda ligeirinha e ela fazia as coisas e foi quando eu aprendi a tecer, era um
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grupo, então quando chegava aquele pessoal de fora né, que vinha muitos
visitantes, todo mundo só ficava no meu tear porque eu batia rápido, sempre fui
muito dinâmica, aí professora Guilhermina me levava pra casa dela e me
lembro que, ai! Professora Guilhermina tinha umas sobrinhas, uma já fazia
engenharia, a outra já... era pessoas do nível... moravam na Saúde. E quando
essas meninas vieram do rio, professora Guilhermina levava era roupa pra
mim, cada roupa bonita, e me dava. E da sala a destacada era eu e ariadnes e
por coincidência o pai de ariadnes era colega de meu pai nas docas, né. E aí
meu pai comprava litros de whisky e as vezes eu dava de presente pra
professora, vinho.
Não, não, tinham vários cursos, tinha cestaria, tinha corte e costura,
tinha bordado, tinha macramê, tinha vários cursos, tinha tricô, crochê. Eu me
identifiquei com a tecelagem não sei porque eu era hiperativa, eu sempre fui
muito... e a tecelagem realmente tranquiliza, eu usava as cores sabe. E a
professora zulei, Zuleica não, a professora Guilhermina, ela dava oportunidade
às crianças também é... criar as cores. E eu depois, era tão danada mas era
monitora, quando eu cheguei em casa com... tinha um caderninho pra colocar o
nome dos alunos que não era obediente e que eu mostrei a meu pai, ele
começou a chorar. E aí ela me deu uma peça pra eu levar pra ele o que eu fiz,
a combinação de cores e teci. E ele chorou muito porque ele fez “ô meu Deus,
eu tinha tanta preocupação com minha filha, eu vou investir nela, prendas
domesticas.” Quando tinha aniversário lá em casa eu arrumava a casa, a casa
ficava chique, botava flores, arrumava as mesas e aos doze anos, quando eu
falo os doze anos não é que eu fiquei na escola parque doze anos, eu entrei
antes dos doze anos, aos doze anos eu fui convidada por... aquele tapeceiro...
Genário de Carvalho, aí eu ia escondida, aí mãe já me levava, aos doze anos
lá pra campo grande pra eu fazer tapeçaria com Genário de Carvalho. Aí eu
digo que eu comecei a trabalhar com doze anos, mas eu pai não sabia não,
mãe me levava e depois me trazia, ela: “não diga a seu pai porque ele dizia
que não era pra você trabalhar”. Ia pra casa de professora Guilhermina, ia pra
casa de dona Carmem, ela escolhei né algumas pessoas e eu sempre... Então
a escola Parque pra mim, foi tudo. E sinto não ver hoje as minhas crianças com
a escola parque.
Ahh menina, nós tinhamos canto né, tinha... era.... Educação Física, né
e eu era muito pequenininha, as meninas eram grandes, alta e tinha um
brinquedo que a professora que fazia que botava um saco e cada uma pessoa
com uma vassoura, um coisa de vassoura tinha que puxar né, a equipe que
puxasse pra um lado era que ganhava e eu não admitia que a minha equipe
perdesse, eu ia e a professora ria porque eu toda pequenininha, toda gordinha
mas eu vencia, no basquete, nesse... (risos) a minha equipe vencia porque eu
ficava “vamos, vamos, não... vamos!” Ah eu me lembro, professor Amilton eu...
ele “Bora Martinha, Dó, Ré, Mi...” e eu queria ficar no grupo que eu já tinha meu
grupinho mas tinha que ser analisado o tipo de voz né, aí quando eu me botava
no outro grupo eu “ah professor não” ele: “então borá de novo, dó, ré, mi, fá,
sol...” aí ele “oh martinha mas você tem que ficar nesse grupo” aí terminava ele
me botando onde eu queria né e isso foi muito bom, muito muito. E a disciplina,
isso me ajudou muito, na escola parque nós tínhamos disciplina, agora não era
de uma maneira agressiva, chamava a atenção, mas era de uma maneira
amável, com muito carinho, muito carinho.
Muito bom, tanto que hoje, até hoje eu encontro pessoas, tem um...
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professora Nair, morava lá no curuzu e n‟outro dia eu encontrei o filho dela,
depois foi meu colega na escola... no IPAC. Ele é arquiteto, os dois filhos dela
foram arquitetos e aí “Martinha minha mãe disse que você foi aluna de lá dela
né, porque nós não eram alunos de um professor, mas eles sempre
consideravam nós alunos. Não era que a gente fosse parte daquela técnica né,
mas todos os professores nos consideravam alunos. E aí Bel me falando “C”,
você não sabe, sou filho de Nair, dona Oderica também que morou no curuzu,
tinha o filho dela que depois que encontrou comigo queria me paquerar, eu digo
“esse menino era tão metido querendo me paquerar” (risos) aí eu mudei um
pouquinho né porque lá em casa todos diziam que eu era muito feia (risos). (aí
vc começou a achar que não era tão feia assim!?) Não aí o pessoal faz “Você é
tão simpática! Tão elegante!” porque meu pai me botava muita roupa pra eu
ficar bonita (risos) e joias (mais risos).
(então a escola você acha que influenciou na sua vida emocional?)
Claro! Muito, muito, muito, muito mesmo, né. Na minha
responsabilidade, que isso é importante, né. Eu acho que hoje meus jovens
não estão responsáveis porque ta faltando disciplina.
Ahh não! Era de outra escola, eu estudava em outra escola, depois que
eu fui e me matriculei na escola I, mas eu não gostava da professora porque...
ai teve um lance que... lá na outra escola não né que meu pai... ah tinha a
situação melhor e eu era... era e aí nessa outra quando eu fui estudar na
escola I porque foi exigência que fizeram né, porque depois que os pessoal
ficou sabendo, começou uma polêmica então eu tinha que me matricular na
escola I, a escola classe que era no pero Vaz. E lá existia aquele lance quem
era mais bonitinha que poderia fazer parte de... das festas e apresentações
que tinha né, teve uma vez que teve... era um grupo “eu sou a rosa mais
perfumada, cheia de flores” e quando eu vi as meninas ensaiando eu pedi à
professora, “ahh eu quero fazer parte desse grupo!” e ela disse que eu não
podia porque eu tinha nenhuma característica pra participar, não sei se foi bem
esse termo que ela usou né, não lembro. E aí eu cheguei em casa chorando e
triste, meu pai perguntou aí eu disse que tinha o grupo mas que ela disse que
não tinha flores pra mim. Aí meu pai pegou, comprou Hortência e foi comigo na
escola aí quando chegou lá eu participei do grupo e fui muito bem aplaudida e
meu pai como sempre aí botava o sapato melhor (risos), um relógio que era pra
eu ser destacada porque o negro antigamente era terrível, ai... é!
Ahh teve uma importância muito grande a escola parque, teve uma
importância tão grande que... eu tive uma filha, Ana Paula, e... a escola parque
pra mim foi uma coisa tanto de amor que hoje eu desconheço alguém que ame,
que respeite mais do que eu, se tiver alguém que ame o seu próximo, os seus
amigos, o seu companheiro de trabalho tem assim tanto quanto eu, e eu acho
que isso na... a escola parque foi muito proveitoso nesse aspecto para mim
porque as professoras iam pra meu aniversário, eles me davam tanto carinho,
não sei por causa dessa coisa que tinha esse lance de dizer que o negro era
feio e meu cabelo caía todo do lado (risos) quando eu tomava banho, e que
isso foi... muito bom pra mim, pra minha formação e eu passei isso pra minha
filha, passei isso pros meus alunos do Maciel que hoje tem muitos doutores,
tem outros que... tem alunas minhas que diz “Olha “C” eu quero ser como você”
aí andando toda arrumada, eu morava na liberdade mas sempre andei
arrumada porque na escola parque os professores andavam muito bem
arrumados, afinal de contas eles tinham salário bom, gostaria de ver hoje meus
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colegas com salário digno,
porque os alunos exigem viu quando os
professores chegam desarrumados (risos) eles faz crítica .
Ah, a Liberdade naquele tempo, é... xô dizer o bairro, a Pituba hoje,
porque apesar das famílias que.. tinham famílias que tinham condições lá, as
casa era arrumada, bonita, hoje quando eu vou na liberdade eu fico triste, eu
fico muito triste. Era... as casa eram limpas, todo mundo arrumado, nós
tínhamos né... e só tínhamos roupa Natal, são João... Natal, São João,
aniversário, mas todo mundo limpinho, bonitinho. Hoje quando eu vou na
liberdade eu fico triste, não é a minha liberdade.
Fazia líber... fazia... Ave |Maria avenida peixe era... horrivel. E hoje ainda
passo na avenida peixe ainda tem uma casa que foi da minha época, Pero Vaz
também. Agora lá na libe... lá onde eu morava na... era curuzu do meio, a
Tenente Mario Alves era onde moravam as pessoas que tinha condições
melhor, era destacada a liberdade. ???, Hernane, França, ??? tudo foi da
liberdade, era... era.. todo mundo muito chique, era um grupo chique, era
diferente, não sei porque mudou mas era diferente.
Era, lembro. Pra mim a Bahia, hoje os movimentos né, diz que hoje está
melhor, eu discordo, não faço parte de movimentos negro, não faço parte de
entidades né, porque eu não acredito, não acredito no discurso que meus
companheiros da minha época fazem. Nós saíamos, nós tínhamos cinema na
liberdade, nós fazíamos excursões, nós íamos pra o Abaeté na noite de lua pra
cantar, os pais levavam a gente na praia, era distante como o que, mas fim de
semana a gente ia na praia, fazia aquela coisa de merenda pra levar, fazia
cachorro quente, fazia aquelas farova levava guaraná, eu acho que, eu
particularmente acho que a liberdade de antigamente não é a de hoje, é
diferente, tinha o Duque de Caxias aí a gente ia pras festas, eu ia escondido
porque meu pai era muito... não deixava e eu ia escondido, mas não tinha essa
coisa que nós vemos hoje, hoje a liberdade ta feia, a gente não pode sair a
noite, as casas estão feias, a educação mudou, pra mim, pra pior hoje.
É, depois da escola parque. É ai surgiu... eu como nunca fui muito
estudiosa (risos) aí surgiu o Anisio Melhor foi fundado por Valcio Lopes, eu fiz
admissão e perdi aí surgiu o Anisio melhor, como sempre eu me matriculei
escondido de meu pai, aí depois meu pai teve que ir lá pagar a matricula. Aí eu
peguei e fiz na, no Anísio melhor, depois do Anisio mudou pra o curuzu que era
a escola Anísio melhor que foi fundado por Valcio Lopes, um grande educador.
Aí depois eu fui pro Duque de Caxias, nesse ano meu pai morre, eu não tinha
noção de morte e eu como fui muito paparicada, quando meu pai morreu minha
irmã que tomou conta, aí pronto, foi terrível (risos) ela tirou toda aquela minha
mordomia, aí minha tia me levou pro Rio e lá eu conheci um menino que foi
meu colega no Duque mas eu nunca falei porque eu era metidinha, metidinha
não eu acho que a minha época, minhas colegas da minha época não era igual
a hoje, a gente tinha uma disciplina, a gente tinha uma postura diferente, aí
encontro com essa pessoa lá no rio, e eu muito carente de meu pai,
começamos a namorar depois eu voltei, e aí terminei meus estudos e me
formei professora. E pra eu me formar tinha que fazer um livro de ouro porque
mãe que recebia o dinheiro de meu pai mas minha irmã que ficava né, era mais
velha, já era casada e tudo e como ela tinha muito ciúme do que meu pai fazia
e não fez por ela, aí... mas eu me formei.
Eu me formei e depois fui convidada, depois fui convidada pra substituir
uma colega minha na escola parq... na, no SESI (corte) ela já ensinava no
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SESI, () Ariades, aí foi quando eu me, eu já tinha me formado né, aí fui
trabalhar no SESI, no caminho de areia, Serviço Social da Indústria, fiquei
substituindo Ariades que ela foi ganhar bebê, aí depois eu engravidei,
resultado, no SESI não ficava mãe solteira, me demitiram, foi horrível! Mas eu
sempre fui uma pessoa muito determinada e sempre acreditei em mim, anos
depois eu vejo o jornal “precisa instrutor tecelagem Serviço Social da Industria
aí eu estudei como o que e disse “ eu vou fazer essa... eu vou “ aí o pai da
minha filha disse “C”, já teve esse problema...” eu disse “Não! Eu vou” aí fui e
passei, trabalhei 18 anos no SESI e fiz um trabalho maravilhoso, trabalhei no
IPAC também, ensinei ali no Maciel e foi uma experiência... por isso eu só tive
uma filha eu fiquei com medo porque era o submundo, eu não conhecia aquilo.
E hoje eu me sinto um pessoa feliz porque eu tenho vários alunos, eu
empreguei uns dois alunos atrás de ACM que trabalham hoje no IPAC, eu
chorava pedindo a ele pra botar, eu e mais três colegas minhas e hoje eu tenho
orgulho de dizer que não estou em serviço público, não estou aposentada mas
as minhas crianças estão fazendo universidade, já tenho aluno que são avós e
eu botei essa pessoas no IPAC pra trabalhar. E eu só tive Paula e as minhas
coisas ???????? a minha filha casa e vai morar na Espanha. Aí eu vim pra ser
só entre aspas porque se vcs forem lá vocês vão ver as mensagens do mundo
inteiro porque as pessoas que vem da frança, Itália, Belgica e me convida, eu...
chegam aqui... eu tenho a... eu nem acredito.
Não porque naquela época a gente não tinha, né... eu mesma disse ô eu
queria tanto ver uma foto minha, naquela época, eu quando fui fazer... () eu
estive lá, olhei alguma coisa na época mas foi muito rápido porque foi os 46
anos de Casa Claudia e eles queria que eu fizesse um pano da costa,
realmente lá na escola parque a gente não tinha essa coisa de... como é que
eu posso dizer o termo... religiosos né, ligado ao candomblé, não, não era, a
gente não tinha, a gente tinha o trabalho que a gente aprendia e pelo que eu
me recordo era mais um lance assim de católico porque a gente rezava antes
de ir pras atividades e aí quando eu tive essa... esse convite da casa Claudia,
46 anos que foi em São Paulo, no La luna e eu queria alguma coisa pra... que
retratasse a minha infância e visse né o meu começo mas eu não consegui. E
a gente não tinha máquina naquela época assim né, pra tirar fotos nada, não
tenho, eu gostaria de ter porque eu agora to refazendo o projeto que eu fiz que
era meu ???? eu comecei depois não fui avante. Mas hoje é como se eu
tivesse vivendo os meus oito nove anos né, porque doze anos foi quando eu fui
trabalhar lá com Genário e professora Guilhermina e eu vejo assim a imagem
de Anisio e dona Carmem toda assim elegante, magrinha .
Claro! Professora Guilhermina avemaria, tem vezes que eu to assim
abaixada ensinando, ela tinha uma perninhas grossa, toda... só que ela era
branca, eu me vejo nela e noutro dia encontrei com a sobrinha dela que é
arquiteta, não ela é engenheira, eu disse “oi, já usei muito sua roupas viu que
professora Guilhermina levava” (risos) ela: “fale baixo” eu fiz “que bobagem!
Era sim, ela levava.
Ah! A frança chegou, eu tava lá na loja, como sempre eu sou uma
pessoa muito comunicativa e entrou um senhor com uma garota e a esposa né
depois, claro que era a esposa dele, três pessoas. E aí eu peguei e falando e
tal ele, “ah mas que trabalho, mas que trabalho” e aí eu disse “aiii (eu não falo
Frances mas enrolo) aqui é uma fibra natural criada por mim, usar esses tipos
de fibra e não se quebra” – “oh no, no, ah que belo, que combinação de cores,
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ah é que a senhora é muito simpática, elegante, não sei o quê...” aí tá. Eu botei
o filho dele no meu colo pra sentar no tear e disse - “oh eu aprendi eu tinha
mais ou menos, quantos anos você tem?” disse seis anos, eu disso “ah não, eu
tinha mais um pouco”. E aí o menino não queria mais sair do tear, aí ele pegou,
fez assim “Olhe, se eu te convidar... [não] ... se eu convidasse a senhora pra
fazer uma exposição em paris a senhora iria?” eu disse: - “Paris? Eu? Claro!” Aí
ele saiu, tal comprou alguma coisa foi embora, pegou meu cartão, botou... eu
sempre eu tenho um caderno que é pra botar o nome, o email ou endereço e a
data de aniversário. Três anos depois eu tava na Espanha, o telefone tocou, de
minha filha, minha irmã: “Maria, tem uma pessoa que disse que é o Consul de
Paris que ta precisando falar com você com urgência, deixou esse número,
entre em contato!”. Aí minha filha que entrou lá e que era pra eu mandar
algumas peças mas quando eu viajo, geralmente eu levo assim algumas peças
pra dar de presente pra algumas pessoas né, e aí a gente botou no correio e aí
pronto, ele disse não perfeito, ficou apaixonado pelo seu trabalho. E aí eu fui
fazer, foi em 2005, foi o ano do Brasil, na França. E aí eu chorei, eu fiz o
discurso, quando eu vi o prefeito dizendo assim: “Cadê a luzinha que veio do
Brasil pra iluminar nosso Paris?”. Eu fui lá dentro porque eu tinha feito um
presente pra dar ao prefeito, depois eu digo poxa que indelicadeza, vou dar ao
prefeito e o vice? Aí eu fui pegar, aí o menino quando eu vi foi como se eu
tivesse visto meu pai. Aí ele fez o discurso, o prefeito, o vice, a secretária de
cultura e depois eu pedi e por coincidência tinha uma menina que é filha de
doutora Tânia, minha colega do SESI, tava fazendo mestrado lá e viu falando
na televisão de uma exposição de uma brasileira “C”! Ela: “é “C”!” aí ela foi. Aí
na hora que eu disse, eu quero a palavra. Eu queria fazer um agradecimento a
Deus e a meu pai, aí ela foi chegando essa menina e foi tradutora, ela só não
soube traduzir a cocada preta porque eu disse que eu estava ali e que meu pai
deve ter sofrido muito por causa de mim, porque ele tinha muita preocupação
comigo e eu saí da feirinha do Japão para Paris, representando o Brasil e no
fim eu disse que tava me sentindo „a rainha da cocada preta‟. (risos)
Porque tanta gente, o pessoal do meu trabalho... era arquiteto,
decoradores, falando das combinações de cores, eu fiz um painel com as cores
de Paris e fiz ? painéis com as cores do Brasil. E eles lá não tem essa coisa né
porque eles tiveram guerra, nós não tivemos, eles não são muito... essa coisa
que nós temos com nossa bandeira. Quando eu dizia “mas aqui, com o
prefeito, é com as cores do país” ele: - “no, no, no, essa sim, essa sim!”. Que
as cores do Brasil sim. (risos) Mas foi maravilhoso e até hoje eu recebo cliente,
outro dia teve uma que veio fazer, que tava fazendo volta ao mundo e me levou
pra ficar, fiquei dois dias dormindo, disse que o quarto do veleiro era o meu
quarto.. hum...isso eu fico parecendo que eu sou a rainha mesmo, da cocada
preta! (risos)
E eles vão na minha casa, eu faço é jantares, quando eles vem aqui eu
não deixo... e não quer que diga que eles são nada porque... “eu vim ver você
“C”, estive em são Paulo e vim aqui!” E vão lá pra minha casa, eu faço jantar,
eu adoro cozinhar, cozinho muito bem... e você estão convidados pra nós
fazermos alguma coisa lá em casa.
Não, eu quero agradecer essa oportunidade e espero que nosso
governo veja esse depoimento meu e de meus colegas e tire alguma coisa, dê
uma condição melhor aos nossos professores pra que eles possam se
apresentar bem perante o aluno porque isso vai ser importante pra o aluno
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porque nós educadores somos espelho pra nossas crianças, se nós vamos mal
vestidos, estamos mal humorados, estamos tristes porque tem gente não tem
dinheiro pra comprar um carro, tem gente que não tem dinheiro nem pra ter
uma alimentação digna porque o dinheiro é muito pouco, o salário do professor,
né. Aproveitar essa oportunidade desse grande mestre que está aqui nos
entrevistando né e que abra um leque para eles, ele esta sendo uma ponte de
Anísio Teixeira, Carmem. Eu acredito em vidas passadas e acredito que as
pessoas não morrem e acredito que Anísio Teixeira tá aqui, pegando eles, eles
estão sendo instrumento, essas duas figuras ilustres que eu... eu sou horrível
eu chamo sempre as pessoas “minhas crianças” ; seu nome? () Gilmário e Jaci,
por favor nosso governo, Dilma, olhe por nós, olhe por nossa Bahia, pesquise
mais Salvador, seja mais profunda nos nossos projetos e dê um apoio, bote
essas pessoas lá em Brasília, vai fazer algo viu!
Transcrição de entrevistas – CIAT – Centro Integrado Anísio Teixeira.
Entrevistado 1 – CM – Ex-aluno e atual professor do CEEPSAT – Centro
Estadual de Educação Profissional em Saúde Anísio Teixeira
Pesquisadora:
Basicamente a pesquisa vai tratar de um período da educação baiana em que
houveram muitas experiências inovadoras, consideradas inovadoras em
educação. A pesquisa seria toda voltada para cá pro colégio (dizer qual é), só
que eu tive algumas dificuldades em acesso a documentação, é mais limitado
que o da Escola Parque, por exemplo. Então se acha muito mais coisas sobre
a Escola Parque do que sobre os Centros Integrados, de modo geral. A gente
formou uma equipe no grupo de pesquisa para pesquisar o Luiz Tarquínio, o
Luiz Viana e o Anísio Teixeira, que são os três centros, e encontramos
pouquíssimas coisas, então a gente está tendo uma segunda etapa que é
busca com particulares, porque nas escolas mesmo a gente tem achado
poucas coisas. Então eu resolvi trabalhar duas experiências consideradas
inovadoras que é a experiência dos centros integrados, a exemplo do Anísio
Teixeira, e a experiência da Escola Parque, que embora sejam em décadas
diferentes e tenham propósitos diferentes, elas partem de bases semelhantes
que é a escola moderna. Então, estou entrevistando ex-alunos e exprofessores que estudaram no período de inauguração (1968-1980).
Entrevistado:
Professor que chegou aqui no Anísio no período da inauguração, nós temos
um professor que acompanhou tudo isso, que é professor Antunes. Ele foi
até meu professor aqui no Anísio, e ele é professor-fundador aqui do Anísio.
Ele se aposentou e mora até aqui na comunidade, ele mora aqui no “Milho”.
Morava aqui no Asteca, comprou um apartamento. A gente até ajudou num
processo de reforma na planta da casa dele. E Antunes tem muita coisa, e ele
é até o idealizador do hino do Anísio Teixeira. Ele é o idealizador do hino. Eu
tinha até esse hino.
Pesquisadora:
Como foi que você teve acesso como aluno à escola?
Entrevistado:
Bom... No período que eu era aluno, primeiro eu estudava no complexo
escolar. Na década de 80, existia os Centros Integrados e existia os Complexos
Escolares. Os Complexos Escolares tinham por finalidade formar o menino no
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ensino fundamental (II) de hoje, de 5ª à 8ª série. E quando eu tirei a 8ª série, o
primeiro grau eu queria fazer desenho, e as escolas de nome que tinha o curso
de desenho era o Central, o Anísio Teixeira e o Luiz Tarquínio. Eram essas três
escolas. O Anísio Teixeira era mais conceituado no contexto arquitetônico, era
uma escola que constantemente conseguia colocar os alunos na universidade,
tanto a Universidade Federal como a Católica, que eram as duas universidade
de ponta que nós tínhamos, e o Anísio Teixeira conseguia colocar os meninos
nas universidades pra fazer os cursos de engenharia e arquitetura, e eu queria
fazer o curso de arquitetura, e eu já tinha o objetivo de fazer desenho
arquitetônico. Ai quando eu tirei o segundo grau, tinha um grupo de colegas
que queriam fazer desenho, outros queriam fazer patologia, ai a gente veio pro
Anísio. Aí quando a gente veio fazer a matricula, era uma fila enorme pra se
matricular aqui. A fila descia a Ladeira do Paiva toda e chega na Estrada da
Rainha, tinha que chegar aqui 04:30, 04:00 da manhã pra você chegar próximo
ao portão, mesmo assim já tinha que chegava um dia antes de começar a
matricula, e eu não sabia disso. Quando eu cheguei aqui já era 06:00 horas da
manhã, a fila já estava na Estrada da Rainha, e naquela época a Estrada da
Rainha era uma estrada muito desconfortável para locomoção de pessoas,
tinha o Rio das Tripas aberto, era uma confusão, e aí eu tive que vim um dia
antes a noite pra me matricular, mas mesmo assim só poderia ficar as pessoas
que já eram “de maior”, não podia ficar o “de menor”, porque quando ficava um
“de menor” passava o carro da polícia e se fosse “de menor” eles pegavam a
pessoa e levavam pra casa, isso em 1981. Ai eu combinei com os meninos de
entrar pelo lado, pelo Beco do Cirilo pra fazer a matricula porque a gente queria
estudar desenho, e a fila enorme. Aí teve um dia desses que um colega nosso
que mora no Beco do Cirilo que fez: “eu moro no Beco do Cirilo e no fundo da
minha casa da pro Anísio, a gente pode pular o muro e fazer a matricula”, a
gente ai foi pra casa dele, ai quando chegou de noite, mais ou menos umas
seis e poucas, a gente pulou o muro do Anísio. Ai quando chegou no Anísio, a
gente entrou no acesso à escola, mas a gente não sabia onde ficava o local pra
fazer a matricula, ai a gente entrou no playgound correndo e se deparou com
um professor, que depois de um tempo ele foi meu professor no Anísio,
professor Salvador, ai que ele barrou a gente e fez assim: “vocês estão vindo
de onde?”, ai a gente: “a gente pulou o muro professor!”, ai ele fez assim:
“vocês pularam muro?! Isso é muito feio, não se faz isso não!”, ai eu falei pra
ele assim: “pow professor, a gente pulou o muro porque já é o quarto dia que a
gente vem pra aqui, de noite a gente não pode ficar de um dia pro outro por
causa que a gente é “de menor”, ai a gente teve que pular o muro pra ver se a
gente conseguia se matricular, e a gente quer fazer o curso de desenho, vai
terminar a gente perdendo as vagas. Ai ele fez assim: “bom... é o seguinte, o
que que eu posso fazer por vocês? Vocês vão voltar, vai sair pelo portão, vai
ficar lá fora, vai aguardar e depois que terminar a matricula eu vou matricular
vocês, mas o que vocês fizeram foi uma coisa muito feia. Não se pula muro,
são se invade espaço público, mas é privado. A gente tem que obedecer as
regras e as normas”. Foi meu primeiro contato com o Centro Integrado, e ai
quando terminou a matricula das pessoas que estavam na fila, professor
Salvador puxou a gente pra dentro da escola, porque a gente ficou aguardando
fora da escola. A gente ficou dentro da escola, mas a gente ficou em um
espaço reservado que era onde as pessoas estavam aguardando e ai o
professor Salvador fez a matricula da gente, e a gente começou a estudar aqui
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no Anísio.
Pesquisadora:
Onde você morava e quais caminhos você percorria pra chegar (ao Centro
Integrado)?
Entrevistado:
Eu morava na Djalma Dutra, e tinha outros colegas meus que moravam em
Cosme de Farias, Luiz Anselmo e outros que moravam no Engenho Velho (de
Brotas), eles desciam a Ladeira dos Gales, e passava lá em casa, porque eu
morava na Djalma Dutra, ali na Sete Portas e a gente vinha andando. A gente
ia andando e vinha andando, a gente não pegava ônibus por causa da questão
do transporte. E i o dinheiro que o pai da gente dava pra transporte nós
fazíamos merenda, mas vinha andando e ia andando aqui pro Anísio.
Pesquisadora:
Sobre o cotidiano da escola, quando você chegava o que é que tinha...?
Entrevistado:
Quando nós chegamos aqui nós tínhamos uma rotina interessante aqui no
Anísio. Primeiro nós tínhamos as nossas aulas, no caso eu estudava a tarde. A
16:00 horas nós tínhamos o lanche, depois do lanche eu tinha aula até umas
18:00 horas, então era de 13:10 até as 18:00 nós tínhamos aula. E eu nunca
tive aula vaga, era entrando um professor e saindo outro, entrando um e saindo
outro, e a rotina do Anísio era assim.
Pela manhã eu tinha educação física. A educação física começava aqui no
Anísio as 06:00 da manhã. Ia de 06:00 às 07:30 e no processo de educação
física, como eu já jogava handebol, eu passei a treinar handebol. No primeiro
momento da educação física com a gente o professor separou aqueles alunos
que vieram de outras escolas e que eram adversarias do Anísio, como eu era
um dos adversários do Anísio, eu jogava no Frederico Costa, que era uma das
escolas que fazia frente ai Anísio Teixeira no handebol nos jogos escolares, e
eu já era conhecido pelo professor, ai o professor me chamou pra treinar com o
pessoal do Anísio, eu ai fui incorporado a seleção de handebol do Anísio
Teixeira.
Pesquisadora:
E eram atividades esportivas na maioria das vezes?
Entrevistado:
Era sim atividade esportiva. Tinha atividade de educação física, e depois da
atividade de educação física tinha atividade esportiva que eram o time de
handebol, como tinha handebol, tinha basquete, tinha futebol de salão, tinha
ginastica rítmica, tinha esgrima... o Anísio tinha uma série de atividades que
servia para os alunos.
Pesquisadora:
Na descrição do “plano”, que diz como os Centros Integrados devem ser,
Navarro de Brito coloca que a escola tem que ser um espaço socializante e
nesse sentido ele diz que o educando tem que aprender aqui dentro coisas que
ele vai usar fora, como na Escola Parque tinha, e ai eu vi algumas discrições
de que tinha o jornal da escola, que os alunos faziam clubes...
Entrevistado:
Tinha o grêmio estudantil e tinha as atividades de teatro que serviam pra
socializar e integrar o alunos.
Pesquisadora:
Inclusive o grêmio daqui era um grêmio bem representativo, né?
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Entrevistado:
Sim, era um grêmio bem atuante. Tinha o grêmio, o teatro que era muito forte,
e eram atividades socializantes. E tinha os cursos dia de sábado. A escola dia
de sábado oferecia cursos pra aperfeiçoamento técnico, então quem fazia
desenho, ia ter curso de eletricidade, hidráulica, ia ter de pintura. Então, os
alunos iam ter uma outra atividade que complementasse o curso
profissionalizante que a gente tomava aqui e que ia ser aplicado na vida prática
e na vida do nosso estágio que a gente ia fazer nas empresas de engenharia.
Pesquisadora:
Quantos anos durou esse curso?
Entrevistado:
O curso durou três anos.
Pesquisadora:
Como era a relação na escola entre os alunos, professores e funcionários?
Entrevistado:
Antigamente havia uma respeitabilidade muito grande entre professor e aluno.
O aluno respeitava e valorizava o professor porque naquela época a gente
sabia que o professor era uma extensão de um pai ou de uma mãe e na
formação de valores para o jovem, e tinha limites. Tinha espaços aqui que a
gente sabia que não podia entrar naquele espaço porque era espaço
exclusivamente reservado para o professor e a gente respeitava isso. Você
sabia que não podia entrar na escola sem estar devidamente padronizado,
calçado, com meias, com a farda da escola. A gente respeitava isso.
Pesquisadora:
A escola fornecia esse material?
Entrevistado:
Esse material não. Esse material era de uso individual e as famílias
providenciavam esse material.
Pesquisadora:
Outra observação que eu fiz durante a pesquisa é que a escola é inaugurada
em 1968 mesmo com os prédios ainda em fase de conclusão, mas em 1970
ocorre uma intervenção militar. Vem uma junta militar e eles assumem a
direção da escola, que era a diretora Maria Augusta Rocha. Nesse período
tinha a questão militar...(interrompida pelo entrevistado)
Entrevistado:
Tinha! A maioria dos meus professores eram militares. Eu tinha um professor
de geografia que era tenente, tem hoje que é Wilson, que ainda é professor da
escola, na época ele era capitão. Eu tinha também um professor, chamado
professor Mesquita que ele era meu professor de saúde e higiene no trabalho,
e ele era comandante geral do batalhão de choque, e passou um tempo e ele
passou a ser o comandante geral da polícia militar e ele foi meu professor aqui
no Anísio Teixeira.
Pesquisadora:
E como é que você se sentiu? Houve alguma diferença da... (Interrompida pelo
entrevistado)
Entrevistado:
Não, não! Eles tratavam a gente com grande cordialidade e por final a gente
tinha até o baba dia de sexta-feira à noite em que os professores jogavam com
a gente. Ele que era o comandante jogava bola com os alunos, tinha times
aqui. E as vezes a gente saia do Anísio e tinha baba umas 21:00, a gente saia
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daqui meia noite, 01:00 da manhã jogando bola com os professores aqui, que
era uma coisa de integração, e havia muita respeitabilidade entre o professor e
aluno.
Pesquisadora:
Então como você avalia essas relações pessoais dentro da escola pra sua vida
profissional e pessoal depois disso?
Entrevistado:
O Anísio Teixeira veio lapidar os meus valores. A escola Anísio Teixeira veio
cativar dentro da gente um sentimento de amor a escola. Ela incorpora isso,
que a gente passa a amar essa escola como se fosse um membro da nossa
família e isso aqui é algo magnifico, porque eu nunca vi em local nenhum
decifrar um sentimento de amor profundo que a gente sente pela escola, e a
gente fica até emocionado porque é através do Anísio Teixeira que vai abrir
outras portas, no caso eu sou engenheiro civil, trabalho hoje aqui com esse
sentimento de amor aos meus alunos. A gente passa aqui isso que eu aprendi
com o professor Mesquita, com o professor Wilson, com Antunes, com
professor Luiz, professor Romeu, com a professora Cleusa, professora Ruditi,
professor Adi, professora Aimar. E eles passavam a gente, cada um tinha seu
jeito pitoresco de querer o bem da gente, mas eles sabiam que eles estavam
fazendo um investimento pra que a gente fosse um cidadão de bem no futuro.
Como hoje eu me sinto um cidadão de bem pela formação que o Anísio me
deu. E dentro dessa linha eu também fiz o serviço militar também, eu fui servir
na marinha, porque eu já tinha tirado o segundo grau e fui servir na marinha e
meu objetivo quando eu saísse da marinha era de fazer um vestibular pra
engenharia e no período que eu estava entrando na marinha foi o período que
eu entrei na faculdade, que eu passei na faculdade de engenharia. O
interessante nesse contexto é que quando chegou na apresentação, que eu fui
pra Universidade Católica, paga, eu trabalhava no SuperBox, eu saia do Anísio
e a noite trabalhava como repositor, e um colega aqui do Anísio também estava
estagiando lá como cartagista, ele fazia os cartazes e ai ele perguntou se eu
não queria trabalhar e eu disse “quero, porque vou fazer vestibular e preciso
pagar minha faculdade”. Ai fui lá, fiz uma seleçãozinha lá por intermédio dele e
fui trabalhar no superbox. Ai quando eu saia aqui do Anísio da aula de noite, eu
ia lá pro superbox. Eu pegava 23:30, porque as aulas aqui iam de 19:00 as
23:00 da noite, ai quando eu saia daqui do Anísio da aula de noite, eu ia direto
pro superbox, eu saia daqui e ia andando, ai eu ficava de meia noite até as
07:00 da manhã fazendo a reposição de mercadorias nas prateleiras, então
essa foi minha rotina, e quando chegou nas férias eu tirei meu segundo grau,
continuei a trabalhar, ai veio o serviço militar, eu tive que sair do superbox, e no
mesmo ano do serviço militar veio
o vestibular, foi ai que eu passei na Universidade Católica e fui cursar
engenharia. E o interessante é que quando eu cheguei na Universidade
Católica eu já encontrei mais quatro ex alunos do Anísio que não foram da
minha época, foram da época anterior que já fazia terceiro e quarto ano de
engenharia, e quando eles me viram lá eles perguntaram de onde eu vinha e
disse que vim do Anísio, e ai aquele acolhimento de você ter estudado na
escola pública e estar trilhando pelo mesmo caminho deles. E o interessante é
que eles param pra me explicar a rotina da universidade e me ensinar também,
e chegou o tempo até de eu fazer um estágio com um deles que já estava no
campo da engenheira.

130

Pesquisadora:
Dessas experiências vivadas na escola, qual você se recorda com maior
frequência? algum momento que você pode narrar que você lembrar com mais
frequência?
Entrevistado:
Eu me lembro assim: professor Marino Roque. Na época ele era vice diretor do
noturno.
Pesquisadora:
Ele foi diretor do “Anísinho” na época que eu estudei lá.
Entrevistado:
E quando você estudou lá ele me chamou daqui, porque ele sabia que eu era
engenheiro, pra fazer as reformas lá no “Anísinho”, pra dar um olhar de
engenharia nas atividades de lá, ai o que me lembro de Marino é que dia de
sexta-feira nós tínhamos aqui uma roda de capoeira aqui no Anísio, e a gente
entrava com os instrumentos escondidos, porque não podia entrar esses
instrumentos, com berimbal, timbal. E ai quando terminava o horário da aula
que era 21:30, 22:00, as vezes não tínhamos aula, dispensava ai a gente fazia
essa brincadeira. Ai tinha o colega, a gente fazia uma roda de samba, ai vinha
um pessoal de patologia, desenho e ai a gente fazia a roda, e ele proibiu isso.
Ai teve um dia que a gente persistiu pra perverter a ideia dele. Ai quando a
gente fez essa roda de capoeira, ele desceu, reclamou com a gente, confiscou
os materiais e fez assim: Seu Carlos Cezar, você é muito ousado. Se você
continuar assim, você vai dar pra capitão de areia. Mas você percebia que ali
era um paizão explicando a gente que a gente não podia quebrar regras de
convivência, ele ai chamou a gente de capitães de areia e suspendeu a gente
por um dia, e o interessante é que a todo momento a gente lembrava do jeito
carinhoso com que ele falava com a gente. Ele falava de forma enérgica, mas
ele deixava transparecer que a aquela forma enérgica era pra que a gente
pudesse ser cidadão de bem, respeitoso, e tivesse embutido os valores que o
Anísio Teixeira estava passando. A gente tinha um nome pra preservar, e
passou um tempo e eu fiz o concurso pra professor e quando chegou na
secretaria de educação eu cheguei assim: você quer ir pra qual escola? Ai eu
disse: vê se tem vaga pro Anísio, ai a moça: tem, tem vaga, 40 hora. AI eu vim
pro Anísio. Ai quando chego aqui encontro todos os meus ex professores que
me acolheram de forma magistral. E a gente veio desenvolver trabalhos em
prol da escola, e ele fez assim: agora que você é engenheiro vai ajudar o
Anísio na reforma da escola.
Pesquisadora:
Como você avalia a importância da escola em sua vida?
Entrevistado:
O Anísio Teixeira é uma escola apaixonante. Apaixonante pelo legado que o
educador Anísio Teixeira deixou encrostado nas paredes da escola. É uma
escola que ajuda e transforma membros da comunidade. A gente observa que
no entorno do Anísio Teixeira muitas mudanças foram feitas em prol dos
conhecimentos técnicos que os alunos que estudavam ali, tiveram dentro da
escola, pra levar pra suas casas e dar um ar arquitetônico pra sua casa
simples, mas com conhecimento técnico que iria dar um conforto a
comunidade. E a gente observado que no entorno da escola, essas mudanças
técnicas foram frutos do Anísio Teixeira. As casas mudaram aqui. Quando eu
estudei aqui via casas de “supapo”, que não eram de bloco, mas com o
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conhecimento técnico que nós tivemos aqui, tendo contato com engenheiros,
com arquitetos, a gente levou esse conhecimento pra gente modificar a
estrutura da casa da gente, pra gente ter uma casa digna.
Pesquisadora:
Que relação você acha que a escola tem com o território da Caixa D‟água?
Entrevistado:
É uma relação de amor. O Anísio Teixeira não é uma escola que está sozinho
dentro dessa comunidade. Caixa D‟água, Cidade Nova, IAPI, Pau Miúdo, Pero
Vaz, Liberdade, ele não está só, tem várias outras escolas, mas é a escola que
todo mundo quer estudar, é a escola que todo mundo quer fazer parte. Então, é
uma escola que ele cativa um sentimento de amor ao membro da comunidade.
É um sentimento de amor extraordinário que você não ver em outro lugar, por
exemplo, tem escola no entorno que ela não funciona o vespertino, e o Anísio
Teixeira Funciona de vento em poupa os três turnos. Perdemos alunos?
Perdemos! Mas não tanto quanto outras escolas que fecharam o turno
vespertino, que fecharam o turno noturno. E o Anísio Teixeira não! Está aqui
funcionando com as dificuldades que ele tem, que são dificuldades muitas, mas
o sentimento e o comprometimento que o professor do Anísio Teixeira tem na
formação do aluno é algo que em outro lugar não tem. Porque o corpo de
professores do Anísio Teixeira é diferente. Porque é diferente?! Porque é um
corpo de professores formado de ex alunos. Membros de uma classe social
desfavorecida que retorna à escola com uma outra condição social dado pelo
próprio Anísio pra dar continuidade a essa paixão, a esse amor por essa escola
e que a gente possa oportunizar a esses novos alunos esse mesmo amor, essa
mesma paixão, com essa mesma formação. É nisso que o Anísio é diferente. É
por isso que o Anísio perde o aluno. Porque o professor hoje que esta falando
aqui é um ex aluno que voltou pra escola pra dar a esses alunos conhecimento
técnico, pra dar a esses alunos a mesma oportunidade que ele teve, então é
essa a diferença que em outras escolas não tem: o comprometimento social de
membros de uma mesma classe social que está aqui ajudando membros dessa
mesma classe pra se transformar, se modificar.
Eu vou narrar uma coisa interessante, o curso, como é que o curso mudou.
Esse colega que a gente pulou o muro ele morava aqui no beco do Cirilo, ele
ele ele não mora mais aí ele é até formado em economia. Ele é economista, e
quando a gente estudava aqui no Anísio a gente começou a estudar a parte
técnica de Desenho arquitetônico, Engenharia, a gente tinha contato com o
engenheiros, professores nosso, e chegou um momento que a casa dele não
tinha a casa dele não tinha esgotamento sanitário, ainda não se tinha o esgoto,
era fossa e a casa dele não tinha fossa, na casa dele a água ia pra dentro do
solo, um Sumidouro. Tinha um tubo mas os dejetos caia ali no solo e o solo
absorvida os dejetos, e ele queria fazer uma fossa, e a gente conversou com o
professor, que a gente já tava já no terceiro ano a possibilidade da gente
mesmo construir a fossa, e esse professor começou a explicar a gente como a
gente poderia fazer a fossa dentro dos padrões técnicos que é chamado fossa
séptica e de que essa força Poderia ajudar ele que poderia também ajudar o
meio ambiente de que os dejetos iria passar por uma filtragem do próprio solo e
esses dejetos ali iria fermentar iria criar outros micro-organismos é de cunho
biológico, ali um ia comer o outro e depois iria entrar pro solo, e o solo ia fazer
a filtragem e a agua ia descer pro lençol freático e juntou todos os colegas pra
cavar a fossa e nós fizemos essa fossa. Foram 10 colegas, e fizemos o projeto
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aqui no Anísio e marcamos assim todo final de semana de fazer uma parte
dessa fossa na casa dele e quando ele concluiu a gente até tirou foto não sei
nem se ele tem mais essa foto, e nós tiramos a foto. E fizemos esse trabalho
com o conhecimento técnico com a escola do entorno, e em cima disso fizemos
mais 3, 4, 5 fossas no entorno da comunidade porque as pessoas não podiam
fazer e a gente era aluno e a gente ajudavam as pessoas a fazer, porque essa
era a proposta do Anísio Teixeira. E a gente dizia assim: Anísio ta gostando
disso. Esta horando o nome de Anísio Teixeira. Nós tínhamos 17 pra 18 anos.
Pesquisadora:
Qual é o legado da escola?
Entrevistado:
Eu vejo assim, a escola não perdeu essa essência, porque os professores ex
alunos, porque a gente tem um contingente de professores ex alunos muito
grande que tem isso incorporado dentro dele né. E a gente não perder essa
essência de Anísio Teixeira que é apaixonante e a gente é com todas as
dificuldades né, com as políticas públicas para educação a gente observa que
existe essa esperança de que as coisas possam tomar um outro cunho mais
voltado para o filho do Trabalhador de forma que é real mais participativo,
poderia ser melhor poderia ser integrador no contexto do conhecimento. Você
integrar a pessoa para que a pessoa modificasse pela própria responsabilidade
do conhecimento, de que o conhecimento tornasse mais real, na
modificabilidade do estudante e que não fosse meramente um legado histórico,
um legado de sonho de um passado e que poderia ser melhor do que é no
presente, e de que no futuro esse legado poderia se manter com outros
professores, não professores ex alunos, porque esses professores ex alunos.
Daqui a uns 5 ou 6 anos ele não vai mais existir no Anísio, e aí que se pode
perder essa essência de Anísio Teixeira porque os professores vão chegar
assim: você sabe quem foi Anísio Teixeira?
Ele desconhece quem foi Anísio Teixeira, quem é o educador Anísio Teixeira.
Mas quando você chega ela para um ex-aluno professor, que é o meu caso,
você pergunta: você sabe quem foi Anísio Teixeira nós falamos com tanto
orgulho disso aqui que a gente fica emocionado, porque o Anísio Teixeira como
se fosse um pai uma mãe na nossa vida de formação, como você percebe isso
né, esse envolvimento. Quando eu passei pra vocês o Senhor dos Aneis,
naquele momento, foi pra mostrar a você o sentimento de um determinado
personagem ao ambiente que ele viveu, ao ambiente que ele saiu pra defender
aquele ambiente em um mundo conflituoso, em um mundo de maldade, em um
mundo de destruição, mas ele com aquela fragilidade com aquele jeito
pitoresco dele, ele enfrentou o maior dos grandes sentimentos que é o amor,
né. Ele consegue amolar o mal. eu vejo, assim, o mal dentro da sociedade da
educação pra o filho do trabalhador são políticas públicas que exclui o aluno da
reflexão. De ter uma reflexão do real e se cria um determinado teatro pra dizer:
você tem isso mas no real ele não tem aquilo porque ele não reflete sobre
aquilo. Ele não tem capacidade refletir. E no Anísio Teixeira ensinava a gente a
um processo de reflexão, mesmo no período ditadura. Era um período que as
pessoas questionava, mas você nunca teve um dia sem aula no Anísio Teixeira.
Eu nunca cheguei aqui pra dizer: vou pra casa que não tem aula, vou pra casa
que não tem merenda hoje. Eu tinha muitos colegas que trabalhavam comigo
no superbox , outro que trabalhava mais cedo, eles vinham pra aqui só pra
fazer um lanche, estudava e voltava, e hoje as pessoas vivem os
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trabalhadores, íntegros, chegaram as Universidades, são professores, outros
são engenheiros formados, outros tem uma vida já equilibrada. Os filhos
também já trilham pelo caminho da Universidade, e eram os filhos de
trabalhadores de feirantes trabalhava na sete porta, filhos de carteiro, filho de
zelador e de pessoas humildes, mas o que tinha um direcionamento para a
formação de pessoas não tinham boas oportunidades e que ninguém trilhou
pelo mundo do crime, pelo mundo da droga, e hoje o que você perpassa e
deixa a gente triste é você chegar na escola pública aonde você tem um
contingente, se tem 40 alunos na sala dos 40, 35 envolvido com crime
organizado, e você via isso, o filho do Trabalhador mergulhado na desgraça da
sociedade que é a droga, que é o crime e a gente fica entristecido mas a gente
vai por esse legado. Então o que é o que me deixa pouco temeroso é com a
saída desses professores ex alunos , que incorporaram são quem tá chegando
no teu comprometimento social não membro da comunidade, não é membro
que estudou aqui, então o Anísio Teixeira tem 105 professores dentro desse
quadro mais da metade é de ex alunos do Anísio, que são Engenheiros,
arquitetos, médicos, biólogos e professores, físicos, químicos que são os
alunos na escola e que a gente sempre se dedica em prol desses meninos e
como nós estamos fazendo aqui um novo papel na sociedade. Nós estamos
formando novas turmas de profissionalizantes. Nós temos novas que nós
estamos aqui passando esse Legado de Anísio Teixeira e quem foi Anísio
Teixeira para a formação dele que nós falamos isso aqui sobre o inventor da
escola pública Anísio Teixeira esse homem o homem que criou a escola
pública.
Entrevistado 2– JB – Ex-aluna e atual professora do CEEPSAT – Centro
Estadual de Educação Profissional em Saúde Anísio Teixeira
Entrevistada: Meu Nome é JB. Aqui no colégio eu sou professora, alias eu sou
professora concursada. Sou... em língua portuguesa. Eu fiz letras vernáculas
na UFBA. instituto de letras. Logo em seguida fiz o concurso. Não, não o
concurso foi depois. Depois eu já estava fazendo, também na UFBA, ciências
sociais. Fiz bacharelado em ciências sócias é... Com especialização em
antropologia
Foi nessa época que eu estava cursando que eu fiz concurso e vim para ca. E
daqui não sai mais e completei os 25 ano aqui dentro.
Pesquisadora: Como você teve acesso a escola?
Entrevistada: Na época, ainda havia a admissão escolar, então para se entrar
no ginásio depois de ter feito os 5 anos da escola primária , para se entrar para
o ginásio se fazia o exame de admissão, que é uma espécie de vestibular e eu
fiz no Duque de Caxias , mas quando saiu o resultado, muitos dos alunos do
Duque de Caxias foram espalhados para outras escolas que estavam surgindo
na época. Ainda não era a inauguração, quando começamos aqui a escola
ainda estava em construção. Então eram três escolas e os alunos do duque
foram. Aqui, (Anísio) o GEMPA a terceira eu não lembro. E ai a... Passei quatro
anos aqui, que eram os quatro anos do ginásio, que era na época era... 1ª
série, segunda, terceira e quarta. Nesse período época também surgiu a lei que
acabou com admissão, depois que eu fiz... (risos) Depois que eu fiz acabou o
exame de admissão.
Pesquisadora: Onde você morava e qual caminho percorria para vir a escola?
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Entrevistada: Aqui mesmo na caixa d‟água. Na rua Saldanha Marinho. Morei
ali pertinho da Escola Parque, por muito tempo. sai só a 16, 18 anos que estou
fora daqui, mas era descer e subir essa ladeira com os colegas e os colegas
inclusive, as colegas da minhas sala formávamos um grupo. Algumas iam na
minha casa outras passavam para formar um grupo e o ponto de encontro era
na minha casa e descíamos e na hora de subir também era a mesma coisa, por
que todos iam lá pra cima, lá pra Saldanha marinho, de lá uma ia pro pau
miúdo, outra ia pro Queimadinho.
Pesquisadora: Como era o seu dia a dia na escola, o cotidiano? Quando você
chegava qual era a rotina da escola?
Entrevistada: Poxa vida... a rotina daqui? Sei la... era chegar 7:30, batia a aula
todos já estavam na sala de aula. E as aulas iam até quinta para uma. Naquela
época... Se não me falha a memória. Até quinze pra uma com aulas aos
sábados. no primeiro ano mesmo Quando tudo estava ainda por fazer as aulas
de educação física eram lá na fonte nova e no turno oposto. Saíamos daqui da
aula e íamos a casa almoçar para depois ir para a fonte nova. Depois, ano
seguinte, isso foi o período de 68, fiquei aqui de 68 a 71. Então em 68, quando
tudo começou, as aulas da educação física eram na fonte nova em 69 já eram
aqui mesmo, mas também no turno oposto. Então vinha pra cá, passava a
manhã aqui, Nas aulas normais, a tarde a educação física. Então... Não tinha
nada demais assim não.
Pesquisadora: Quais séries você completou aqui?
Entrevistada: Bom, pela nomenclatura da época foi ''primeira série, segunda,
terceira e quarta que era o que correspondia a sexta, sétima, oitava... Não...
Quinta, sexta, sétima e oitava, a atual, antes da nova, da nova não, pois já está
velha agora. O sexto, sétimo e nono anos...
Pesquisadora: Como era a relação e quais as relações que você estabeleceu
entre os colegas, professores, funcionários? Relação de respeito,
companheirismo, como acontecia as relações dentro da escola?
Entrevistada: Olha, com os colegas eu tive aquela relação quase de
irmandade, porque se passa sua vida com eles, muito mais com eles do que
com a própria família e com os irmãos de casa. Então é uma relação mesmo
de irmandade. Depois, quando conclui o ginásio 'é que cada um segue seu
rumo e ai é que ha esse desligamento.com relação aos professores, na época,
ainda havia aqueles que eram muito distantes do aluno, mas ja havia aqueles
que se aproximavam. E você podia dialogar. No meu caso, eu sempre fui muito
tímida, muito mais retraída, então essa relação era de distancia. mas eu tive
uma professora, eu tinha assim um medo dela, a minha professora de língua
portuguesa. Professora Celeste Mascarenhas e um dia ela conversou comigo
eu acho que eu tremi tanto, eu já estava na terceira série. Mas não é.. eu a
admirava, tanto que eu fui terminar como professora de língua portuguesa e um
dos grandes momentos que eu tenho de admiração dela é justamente uma
atividade que ela passou para todos os alunos. Ela queria de uma determinada
forma, fosse escrito num papel de ofício, papel de ofício não, papel pautado e o
colega, já naquela época nós tínhamos uma diversidade social em sala de
aula, que havia pobres de ricos na mesma sala. E esse colega tinha uma
condição bem melhor e fez um trabalho, procurou fazer o melhor. Só que para
ela teria que ser aquele trabalho semelhante a todos, ao de todos. Com aquele
papel que ela pediu. E isso, é... Ficou muito marcado em mim, isso que ela fez.
Porque ela mostrou que com ela não tinha essa escolha de quem era... Essa
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questão do poder aquisitivo. Então todos eram iguais, isso foi muito bom. Mas
mesmo assim eu tinha um respeito e um medo dela ao mesmo tempo.
Pesquisadora: Você relatou uma experiência que marcou você, mas teriam
outras que você lembra com frequência, de metodologia e práticas de
professores,
Entrevistada: Olha... Metodologia eu ando e viro comento aqui no colégio o
seguinte: que muita coisa já aconteceu aqui no colégio e hoje aparece como
novidade. Pra começar essa divisão em unidades, que depois daqui eu fui para
o ICEIA e no ICEIA eu aprendi que aquilo se chamava de unidades de trabalho
e depois aquele nome também desaparece e aparece tudo como novidade e
tal, mas naquela época as... O ano letivo dividido em etapas e cada etapa
chama de unidade, e cada unidade tinha um tema e depois vai aparecer nos
PCNs também né, como novidade. Então você tinha um tema e você
trabalhava aquele tema e era também as disciplinas integradas. Por falar em
integrada tínhamos uma disciplina também chamada de Integração social...
Então é uma experiência assim muito interessante, para pensar essas... No
final da unidade tinha sempre aquela culminância, apresentação dos trabalhos,
que hoje em dia a gente não consegue mais reproduzir e tudo que aparece é
como se fosse novidade, mas essa novidade já existiu, já fizemos.
Pesquisadora: Essa parte profissionalizante não tinha na etapa em que você
estudou ou já tinha isso?
Entrevistada: Já... Já! Já nasceu assim o colégio. É... Eu não me lembro se
logo no primeiro ano em 68, mas nos anos seguintes tinha os cursos de
patologia, desenho técnico, desenho técnico não... Desenho arquitetônico. É...
Teve curso de enfermagem, teve de secretariado, além de outros cursos como
datilografia, eu fiz o curso de datilografia aqui era no período oposto também,
saia da aula de educação física ia pro curso de datilografia, tinha serigrafia
também, uma série de cursos que eram assim... É... Não faziam parte do
currículo, eram cursos extras, e haviam aqueles outros que faziam parte do
currículo, como educação para o lar, artes.... Técnicas agrícolas, inclusive tinha
ai uma oficina de carpintaria com um material muito bom, na época... Tinha
também a dança e teatro. Então aquele período até... Eu fiquei de 68 a 71...
Não... É... Até 71. Em 72 eu já fui para o ICEIA
Pesquisadora: Quais as principais recordações da escola para a sua vida? O
que mais você lembra assim?
Entrevistada: Se eu lhe disser que eu lembro muito mais coisas daqui do que
do ICEIA, que o ICEIA foi posterior. Talvez porque era a minha adolescência
entrei na adolescência, tudo mudando então as lembranças estão muito mais
presentes, mais vivas do que as posteriores. Acho que isso aqui é muito
simbólico pra mim.
Pesquisadora: Como você avalia a importância da escola para a sua vida?
Você acha que teve um peso importante aqui para sua formação?
Entrevistada: Teve, teve tanto como eu estou dizendo né.. Em termos de
lembrança me lembro de muito mais do tempo que passei por aqui do que aqui
o que passei mais adiante.
Pesquisadora: Foi mais marcante né?
Entrevistada: Foi muito mais! Se foi é porque era importante não é...
Pesquisadora: Você lembra da importância que a escola tinha para o território
da caixa d‟água?
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Entrevistada: Olha ela foi o que? Praticamente os jovens daquela época.
Depois que ela surgiu que abriu suas portas, claro, antes não existia quando
abriu suas portas e começou a fazer o seu nome, é os jovens da região vieram
para cá. Não sou os jovens como também pessoas de mais idade vieram
estudar a noite. Lembro da cunhada de minha tia que veio concluir o curso aqui
a noite. Então, tinha já, filhos adolescentes. Então a importância daqui acho
que só rivalizava mesmo acho que com a escola técnica, muitos jovens
concluíam aqui e iam para a escola técnica. Como dois irmãos meus, primos
fizeram aqui e daqui para a escola técnica. E quando não iam ficavam por aqui
mesmo. Era o curso de patologia e de desenho né, meus irmãos e primos que
não foram para a técnica permaneceram por aqui. Então teve muita
importância aqui. Alias tem a escola parque também. mas eu acho que a
escola parque já é outro ambiente. Já é outra situação.
Pesquisadora: Para concluirmos bem rápido, você acha que qual é a imagem
da escola hoje, digo tanto na questão da história que ela construiu quanto na
situação atual dela. Você acha que ela ainda tem uma representatividade muito
grande no cenário da educação na Bahia? Porque ela de fato foi uma
experiência que trouxe um olhar diferente para a educação na Bahia. por isso
que até hoje ela é estudada e hoje, claro que o sistema de educação tem se
modificado e ela também se modificou, você acha que ela ainda tem um peso
pra educação?
Entrevistada: Eu acredito que sim, inclusive agora a pouco a diretora estava
comentando né... Que ela é ainda uma referencia estadual que só se rivaliza
com uma outra em Alagoinhas. A outra estaria um pouco mais avançada em
termos talvez da questão financeira que tenha um pouquinho mais que ela, ou
talvez não, não sei dizer qual a situação daquela de Alagoinhas porque a nossa
é essa aqui, que você está vendo, mas nós temos alguma coisa que a faz ser
referencia que é o cuidado que se tem, ou esse empenho do professor em
procurar fazer com que o aluno, já que é uma escola voltada para a profissão,
tenha o seu desempenho bom lá fora. Inclusive para assegurar ainda essa
fama de que daqui saíram vários alunos, principalmente de patologia, foram
para hospitais, para determinados lugares e todos conseguem dizer: mão! Esse
foi de lá do Anísio e tal, com orgulho. Então é esse o orgulho que nós ainda
pretendemos manter, essa coisa de fazer pouco, fazer sua parte, fazer direito,
procurar dentro do possível fazer direito para continuar marcando esse nome.
Pesquisadora: Você acha que o fato de ser ex-aluna da escola traz um
sentimento diferente agora como professora?
Entrevistada: Quando eu fiz o meu concurso cheguei para assinar o meu
contrato, dizia lá que não havia vaga para cá. Como eu morava aqui perto, a
minha ideia era que aqui estava bem próximo de casa. Não havia vaga pra cá e
tal então eu fui para outra escola, Só que chegando lá, foi um período até de
greve de professores então estavam meio parados então eu assumi a noite,
deveria ter assumido a noite, cheguei la no primeiro dia tudo bem, mas no dia
seguinte a escola fechada e por isso eu passei um mês indo a essa escola sem
conseguir entrar porque a escola estava fechada. Até que o diretor mandou um
recado para voltar até durante a manhã. Então eu fui e ela me mandou para a,
na época era a SURED, fui lá e lá nesse dia, enquanto eu estava aguardando o
que era que iam decidir da minha vida a diretora daqui que tinha sito minha
professora, professora Vanete, passou, ai senti aquilo... Sempre gostei muito
dela... e senti aquela todo aquele: é minha professora! Ela foi passando: É
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minha professora! E ela ficou lá por dentro, e ficou e ficou e ficou e eu cá fora
esperando que resolvesse minha vida. Até que a pessoa que estava
conversando com ela foi a mim e disse: Venha cá! Você quer ir para... Não!
Venha cá! Ai me chamou e eu entrei la na sala. Quando eu entrei... Sabe que...
Eu fiz uma coisa tão impensada que até hoje eu falo: Que doidisse! Eu dei um
abraço nela. Ai eu disse: Você foi minha professora. Ai ela disse: Você quer ir
para o Anísio? Eu disse: Quero! Ela disse: Pois é agora! Pronto! Desse dia em
diante eu vim pra cá e não sai mais. Então a minha história como professora
começa assim e começa com um abraço na diretora que foi minha exprofessora, então essa aqui tem sido essa minha casa e minha casa mesmo,
como eu digo: saio de manhã 6 horas da manhã, antes de 6 horas, 05h30min
porque moro agora em Pirajá, saio 05h30min da manhã e só volto pra casa a
noite. Vivo mais aqui do que em casa, 'então aqui é a minha casa. E tenho feito
bons amigos é... tanto com os colegas quanto com os alunos e você sabe
como é... a gente briga hoje mas amanhã está tudo bem!
Tenho muito orgulho de estar aqui!
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TERMOS DE CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM ENTREVISTA
(CIAT)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE
LINHA I: PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS: EDUCAÇÃO, MEMÓRIA E
PLURALIDADE CULTURAL
Dissertação: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA BAHIA E SUAS EXPERIÊNCIAS
INOVADORAS: A ESCOLA NOVA E A ESCOLA ÚNICA (1950 – 1960)
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA A
PARTICIPAÇÃO DA ENTREVISTA
A dissertação: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA BAHIA E SUAS
EXPERIÊNCIAS INOVADORAS: A ESCOLA NOVA E A ESCOLA ÚNICA (1950
– 1960) pretende reunir informações advindas de depoimentos coletados em
áudio – voz, de alunos, professores e funcionários que viveram e
acompanharam nos anos 1967 a 1980, em Salvador, a experiência do Centro
Integrado Anísio Teixeira (CIAT).
Após a realização das entrevistas, aliada a consulta de outras fontes,
serão feitas análises desses depoimentos com a finalidade de relacionar as
experiências vividas pelos depoentes com o projeto original da experiência
educacional em questão.
O propósito central dessa dissertação é analisar e comparar duas
experiências educacionais ocorridas na Bahia entre as décadas de 1950 e
1960 no que diz respeito ao seu projeto original, suas bases teóricas e suas
efetivas realizações buscando perceber o processo de ingresso, formação e
capacitação para o exercício profissional da proposta pedagógica; as vivências
das práticas pedagógicas e os significados produzidos pelos sujeitos que
participaram da experiência.
Para alcançar estes objetivos a pesquisadora optou pela abordagem
qualitativa mediante entrevista semi estruturada, orientada por um roteiro de
questões abertas. Antes do inicio da entrevista os participantes serão
consultados sobre o registro em áudio dos depoimentos e informados sobre os
seguintes procedimentos: Identificar alunos, professores, diretores e membros
da comunidade que participaram da experiência do CIAT, apresentar a
proposta da dissertação, compor universo diversificado de entrevistados e
agendar as entrevistas.
O Parecer nº 167 do Conselho Nacional de Saúde considera que “toda
pesquisa envolvendo seres humanos envolve riscos”. No entanto, para evitar
qualquer desconforto ou danos à pessoa na dimensão física, psíquica, moral,
intelectual, social, cultural, espiritual e profissional, previmos os seguintes
procedimentos: a) os áudios gravados e as respectivas transcrições serão
guardadas em lugar seguro, onde somente a pesquisadora terá acesso; b) as
publicações relativas a esta pesquisa vão dar os créditos aos participantes da
pesquisa; c) as informações organizadas no acervo podem ser utilizadas
inclusive pelos participantes interessados. Apesar dessas medidas, aquele
participante que se sentir eventualmente invadido ou incomodado, pode,
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voluntariamente, desistir da sua participação em qualquer momento da
entrevista, sem qualquer prejuízo, como também pode informar qualquer efeito
adverso relevante ao Comitê de Ética da UNEB.
A organização, arquivamento, produção e veiculação dessa pesquisa
será conduzida pela pesquisadora Mestranda Edna Pinheiro Santos, que
estará à disposição para os devidos esclarecimentos sobre qualquer aspecto
da
mesma,
através
dos
contatos:
tel.
982215903;
e-mail:
ednasantos1989@gmail.com.
Ciente da natureza, dos objetivos, métodos e benefícios deste
documentário, autorizo a minha participação voluntária.
Salvador, _____ de ____________ de 2016.
__________________________________________________
Assinatura do (a) participante
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
GRUPO MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO NA BAHIA – PROMEBA
ENTREVISTAS COM PARTICIPANTES DA EXPERIÊNCIA DE ENSINO DO
CENTRO INTEGRADO ANÍSIO TEIXEIRA
PESQUISADORA: EDNA PINHEIRO SANTOS
GUIA DE ENTREVISTA




INFORMAÇÕES PRÉVIAS
Agradecer ao participante a colaboração à pesquisa;
Explicar brevemente em que consiste a pesquisa e situar o papel do depoente;
Informar sobre o desenvolvimento e duração estimada da entrevista;




PROCEDIMENTOS DE HISTÓRIA ORAL/ Entrevistas do Documentário
ROTEIRO SEMI – ESTRUTURADO PARA ENTREVISTA:
ALUNOS
Conte um pouco sobre como teve acesso ao CIAT?
Onde você morava e quais os caminhos que percorria para chegar à escola?
Como era seu o dia-a-dia (cotidiano) na escola?
Que relações você estabeleceu com colegas, professores e alunos?
Como essas relações contribuíram para sua vida pessoal, emocional e
profissional?
Quais as experiências de sua vida escolar que recorda com maior frequência?
Quais os significados das recordações da escola para sua vida?
Como avalia a importância do CIAT em sua vida?
Qual era / é a importância da Escola para o território da “Caixa D‟água”?
Você tem fotos da Escola? Guardou cadernos ou livros da época?
PROFESSORES
Como soube da existência do CIAT?
Como você ingressou na Escola?
Qual(is) as características específicas do ensino do CIAT?
Como se relacionaram com os saberes dos alunos nas práticas pedagógicas?
Como articulam os saberes dos alunos nas suas práticas de ensinar atividades
literárias e experimentais?
Encontram satisfação na docência? Se consideram bons professores?
Na trajetória de sua formação que elementos contribuíram para a construção
da relação ensino com as suas práticas educativas?
Como buscou seu desenvolvimento profissional como professor?
Você recebeu algum treinamento / capacitação especial para trabalhar na
escola?
Quais as atividades que você desenvolvia na escola?
Fale sobre sua experiência de trabalho enfocando o dia-a-dia da escola
Qual (is) os significados da Escola para a cidade durante o tempo que
trabalhou?
Qual sua opinião sobre a importância da escola para a Bahia?
Você tem fotos da Escola? Guardou cadernos ou livros da época?




DIRETORES
Como se integrou à experiência do CECR?
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TEMOS DE CONCESSÃO DE DOCUMENTOS (CECR E CIAT)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
PROREITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PPG
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE - PPGEduC
TERMO DE CONCESSÃO
Eu, _______________________________ responsável pela direção geral do
Centro Estadual de Educação Profissional em Saúde Anísio Teixeira CEEPSAT
indicado nesta pesquisa pelo nome com o qual foi inaugurado Centro Integrado
Anísio Teixeira CIAT e consequente guarda dos documentos: documentos
escolares referentes aos períodos letivos entre os anos de 1968 a 1970 ou
mais, autorizo o acesso aos documentos que encontram-se sob minha guarda
para que sejam coletados os seguintes dados: da carga horárias de disciplinas,
cronogramas de cursos, mapas de notas (avaliação), atas de reuniões de
professores, quadro de funcionários e professores do período, fotografias
antigas e atuais da instituição os quais serão utilizados na execução do projeto
intitulado “História da educação na Bahia e suas experiências inovadoras: a
escola nova e a escola única (1950 – 1960)”, sob a responsabilidade do
pesquisador Edna Pinheiro Santos apenas com a finalidade acadêmica não
comprometendo de nenhuma forma a integridade dos sujeitos da pesquisa os
quais terão seu anonimato garantido conforme o que regulamenta a Resolução
196/96. Informo estar ciente dos objetivos do projeto de pesquisa os quais são
em linhas gerais analisar e comparar duas propostas educacionais realizadas
na Bahia na segunda metade do século XX na perspectiva de suas propostas,
currículos e influências na formação escolar do primário ao ensino médio desse
período e dos benefícios atuais e potenciais que podem ser gerados com a
execução deste trabalho que são: valorização da memória da escola e dos
seus personagens, tais como, professores, alunos e funcionários, resgate e
valorização da História da Educação na Bahia e das principais propostas
educacionais do século XX e suas experiências inovadoras.
Declaro ainda estar ciente das normas, resoluções e leis brasileiras as quais
normatizam a utilização de documentos para coleta de dados bem como da(s)
justificativa(s) apresentada(s) pelos autores do presente protocolo de pesquisa
para a coleta dos dados sem a obtenção do termo de consentimento livre e
esclarecido assinados pelo sujeito da pesquisa com a qual concordo.
Salvador , ......de agosto de 2016.
........................................................................
Assinatura e carimbo do responsável Institucional pela guarda dos
documentos.
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TERMO DE CONCESSÃO
Eu, ________________________ responsável pela direção geral do CECR –
Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque e consequente guarda
dos documentos: documentos escolares referentes aos períodos letivos entre
os anos de 1947 a 1960 ou mais, autorizo o acesso aos documentos que
encontram-se sob minha guarda para que sejam coletados os seguintes dados:
carga horárias de disciplinas, cronogramas de cursos, mapas de notas
(avaliação), atas de reuniões de professores, quadro de funcionários e
professores do período, fotografias antigas e atuais da instituição os quais
serão utilizados na execução do projeto intitulado “História da educação na
Bahia e suas experiências inovadoras: a escola nova e a escola única (1950 –
1960)”, sob a responsabilidade da pesquisadora Edna Pinheiro Santos apenas
com a finalidade acadêmica não comprometendo de nenhuma forma a
integridade dos sujeitos da pesquisa os quais terão seu anonimato garantido
conforme o que regulamenta a Resolução 196/96. Informo estar ciente dos
objetivos do projeto de pesquisa os quais são em linhas gerais analisar e
comparar duas propostas educacionais realizadas na Bahia na segunda
metade do século XX na perspectiva de suas propostas, currículos e
influências na formação escolar do primário ao ensino médio desse período e
dos benefícios atuais e potenciais que podem ser gerados com a execução
deste trabalho que são: valorização da memória da escola e dos seus
personagens, tais como, professores, alunos e funcionários, resgate e
valorização da História da Educação na Bahia e das principais propostas
educacionais do século XX e suas experiências inovadoras.
Declaro ainda estar ciente das normas, resoluções e leis brasileiras as quais
normatizam a utilização de documentos para coleta de dados bem como da(s)
justificativa(s) apresentada(s) pelos autores do presente protocolo de pesquisa
para a coleta dos dados sem a obtenção do termo de consentimento livre e
esclarecido assinados pelo sujeito da pesquisa com a qual concordo.
Salvador , ......de agosto de 2016.
........................................................................
Assinatura e carimbo do responsável Institucional pela guarda dos
documentos.

