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RESUMO 

 

 

A presente tese tem como temática central a história da instituição escolar Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, no recorte histórico de 1954 a 2002, que corresponde 

ao seu período de funcionamento. Estabelecida na cidade de São Paulo, no bairro do 

Belenzinho, esta instituição educacional perpassou diversas fases da história 

educacional brasileira e uma série de mudanças legislativas, sendo sua trajetória 

marcante no processo evolutivo do ensino comercial no Brasil. As transições do ensino 

secundário comercial para ensino profissional de nível médio, e depois ensino técnico 

profissionalizante de 2º grau até a denominação de ensino médio técnico, sintetizam 

o período de maior desenvolvimento do ensino profissional de formação para a área 

terciária. A história da instituição aqui apresentada ilustra estas mudanças e a 

influência delas na educação brasileira de nível médio até os dias atuais. Este estudo 

traz, ainda, um breve relato da história geral do ensino comercial no Brasil e as 

principais intervenções legislativas ocorridas, e traça paralelos entre o 

desenvolvimento deste segmento de ensino e os conceitos de Escola Nova, 

epistemologia de Jean Piaget, e diretrizes traçadas pela Organização Internacional do 

Trabalho para a educação profissional. As trajetórias de dirigentes, docentes e 

discentes que participaram ativamente da história desta instituição escolar, em 

diversos períodos, dentro do recorte histórico proposto, também integram este 

trabalho que se propõe ao estudo do todo a partir de particularidades com enfoque 

referencial da dialética marxista investigativa.     

 

 

Palavras-chave: ensino comercial, ensino técnico profissionalizante, ensino 

profissional de 2º grau 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis focuses on the history of the Colégio Comercial Visconde de Cairu, in the 

historical section from 1954 to 2002, which corresponds to its period of operation. 

Established in the city of São Paulo, in the district of Belenzinho, this educational 

institution has undergone several phases of the Brazilian educational history, and a 

series of legislative changes, being its trajectory remarkable in the evolutionary 

process of commercial education in Brazil. Transitions of nomenclature of the courses, 

since commercial secondary education to high school technical education, synthesize 

the period of greater development of vocational training for tertiary education, and the 

history of the institution presented here illustrates these changes and their influence 

on Brazilian middle-level education up to the present days. This study also provides a 

brief account of the general history of commercial education in Brazil and the main 

legislative interventions that took place, and draws parallels between the development 

of this segment of education and the concepts of Escola Nova, epistemology of Jean 

Piaget, and guidelines drawn by International Labor Organization for vocational 

education. The trajectories of leaders, teachers and students who participated actively 

in the history of this school institution - in various periods within the proposed historical 

section - also integrate this work, which proposes to study the whole from particularities 

with a referential approach of the Marxist investigative dialectic. 

 

 

Keywords: commercial education, high school technical education, vocational 

secondary education 
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RESUMEN 

 

 

La presente tesis tiene como temática central la historia de la institución escolar 

Colegio Comercial Visconde de Cairu, en el recorte histórico de 1954 a 2002, que 

corresponde a su período de funcionamiento. En el barrio de Belenzinho, establecida 

en la ciudad de São Paulo, esta institución educativa atravesó diversas fases de la 

historia educativa brasileña, y una serie de cambios legislativos, siendo su trayectoria 

marcada en el proceso evolutivo de la enseñanza comercial en Brasil. Las transiciones 

de la enseñanza secundaria comercial para enseñanza profesional de nivel medio, y 

después enseñanza técnica profesionalizante de 2º grado hasta la denominación de 

enseñanza media técnica, sintetizan el período de mayor desarrollo de la enseñanza 

profesional de formación para el área terciaria, y la historia de la institución que se 

presenta aquí ilustra estos cambios y su influencia en la educación brasileña de nivel 

medio hasta los días actuales. Este estudio trae, además, un breve relato de la historia 

general de la enseñanza comercial en Brasil y las principales intervenciones 

legislativas ocurridas, y traza paralelos entre el desarrollo de este segmento de 

enseñanza y los conceptos de Escuela Nueva, epistemología de Jean Piaget, y 

directrices trazadas por la Organización Internacional del Trabajo para la educación 

profesional. Las trayectorias de dirigentes, docentes y discentes que participaron 

activamente en la historia de esta institución escolar, en diversos períodos dentro del 

recorte histórico propuesto, también integran este trabajo, que se propone al estudio 

del todo a partir de particularidades con enfoque referencial de la dialéctica marxista 

investigativa. 

 

 

Palabras-clave: enseñanza comercial, enseñanza técnica profesional, enseñanza 

profesional de 2º grado 
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INTRODUÇÃO 

 

A história das instituições escolares é um campo em crescimento na área da 

pesquisa em educação. Sua relevância para que compreendamos melhor a história 

da educação como um todo tem sido a cada dia mais reconhecida. A partir do estudo 

da história de uma instituição específica e seus envolvidos pode-se abrir uma janela 

para ver, de um prisma mais apurado, a realidade educacional que a entorna. 

Atualmente este tema de pesquisa é significativo entre os educadores nos 

programas de pós-graduação em educação, considerando a instituição escolar em 

seus diversos aspectos. Dentre os Programas de Pós-Graduação em Educação 

(PPGE) com maior notoriedade atualmente se encontra o da Universidade Nove de 

Julho (UNINOVE), onde este estudo foi desenvolvido sob a orientação do Prof. Dr. 

Paolo Nosella. 

 Os primeiros estudos sobre instituições escolares datam da década de 1950, 

mas sua produção mais expressiva começa a partir dos anos 90. Nosella e Buffa 

(2013) dividem as pesquisas em três momentos históricos: o primeiro nas décadas de 

50 e 60, com o surgimento do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e do 

Centro Regional de Pesquisas Educacionais; o segundo nas décadas de 70 e 80, 

marcado pela criação e expansão dos Programas de Pós-Graduação em Educação; 

e o terceiro, ao qual pertence este estudo, que se iniciou na década de 90, com a 

consolidação da pós-graduação e a chamada crise dos paradigmas, onde a crítica de 

historiadores aos estudos sobre sociedade e educação, que até então não 

valorizavam propriamente sua complexidade e diversidade, impulsionou “a proposta 

de um pluralismo epistemológico e temático, privilegiando o estudo de objetos 

singulares” (NOSELLA E BUFFA, 2013, p.18). 

A educação é marcada por constantes mudanças, um processo de adequação 

e readequação constante das sociedades, e a compreensão deste fluxo mobiliza os 

educadores à pesquisa, que se apresenta com “desafios consideráveis para a 

compreensão das tessituras das relações no ensinar e no aprender, na 

heterogeneidade contextual em que essas tessituras se fazem” (GATTI e INÁCIO 

FILHO, 2005, p.606). Gatti e Inácio Filho (2005) trazem uma provocação aos 

pesquisadores, para que busquem além do que considera filosofias que “narram um 
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real cada vez menos real”, e investiguem o propósito social da educação e seu 

estatuto institucional, contribuindo com uma compreensão mais ampla e verídica, e 

buscamos atender a este ideal nesta pesquisa.   

Entretanto, ainda que a história das instituições escolares já seja reconhecida 

em toda a sua importância no meio acadêmico, e pesquisas sobre a trajetória das 

escolas estejam em permanente crescimento, a história das instituições dedicadas 

especialmente ao ensino comercial no Brasil ainda precisa ser escrita. Encontramos 

fragmentos desta história em alguns trabalhos que englobam o ensino profissional 

como um todo, ou alusões ao ensino comercial em estudos que se dirigem à educação 

técnico-profissional de forma completa, mas acabam reduzindo-a ao ensino industrial. 

Um exemplo de como o ensino comercial é deixado de lado está em Santos (2003, 

p.216), que em seu estudo sobre a trajetória da educação profissional, publicado em 

“500 anos de educação brasileira”, se atém ao estudo do ensino industrial e o justifica 

por sua importância no processo de desenvolvimento do Brasil a partir de 1930. Isto 

posto constatamos também a existência de pesquisas que simplesmente resumem a 

história do ensino comercial à história do SENAC, mas ainda que sejam 

complementares e contemporâneas estas histórias não são análogas.  

O ensino comercial contribuiu grandemente para o desenvolvimento brasileiro, 

especialmente no período em que houve a expansão do governo e autarquias, e se 

fez necessária mão de obra ‘burocrática’ - por assim dizer. Havia mais de um milhar 

de instituições de ensino comercial de grau médio na década de 1960, com matrículas 

de cerca de duzentos mil alunos ao ano, o que demonstra que esta trajetória não pode 

mais ser tão ausente ou superficial em nossos estudos. Visando a preencher algumas 

destas lacunas da história do ensino profissional apresentamos a história de um 

colégio direcionado ao ensino comercial, e que se reinventou durante sua existência 

a fim de acompanhar esta história, que se mistura a todo tempo com a da sociedade 

brasileira.    

Este estudo apresenta a documentação, ainda inédita, da história do Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, e suas interações com a sociedade paulistana durante 

seu período de existência. O fato de esta instituição ter funcionado em um período de 

grandes mudanças sociais no Brasil se reflete em sua história e em suas propostas, 

e esta tese pretende demonstrar sua importância no desenvolvimento do Ensino 

Comercial da década de 1950 no estado de São Paulo, como um formato de ensino 
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profissional que surge com a finalidade de suprir a necessidade social daquele 

momento histórico: profissionais qualificados para o ingresso no mercado de trabalho 

logo após o ensino médio, mas não profissionais técnicos da indústria.  

A busca social, no momento histórico em que se situa este estudo, era por 

profissionais generalistas nas áreas administrativas e contábeis, para o trabalho em 

escritórios e nas áreas de gerência média, um campo de trabalho que se abria aos 

jovens de classe média que não desejavam seguir o caminho do operariado, mas por 

não pertencerem à elite não teriam acesso ao ensino universitário.  

Esta mesma instituição passaria, alguns anos depois, por um novo momento 

social importantíssimo para a história da educação, e que é alvo de pouquíssimas 

pesquisas acadêmicas também: o início do ensino técnico-profissionalizante, o berço 

do que conhecemos hoje como cursos técnicos concomitantes ou sequenciais ao 

ensino médio regular, da área profissional terciária.  A partir da compreensão dos 

alicerces deste modelo de ensino profissional poderemos observar, de uma ótica mais 

ponderada e menos generalista, alguns rumos que a educação para os jovens tem 

tomado no Brasil até chegar aos dias atuais.  

Partindo da premissa de que as histórias das instituições se desenvolvem 

conjuntamente com a de seus atores, este trabalho pretende expor, para além da 

história da instituição em si, trajetórias de dirigentes, discentes e docentes deste 

colégio, assim trazendo, pelo emaranhado de histórias, um reflexo do momento 

histórico deste recorte temporal (1954-2002), complementado pelas características 

pedagógicas, arquitetônicas e sociais desta hoje extinta escola, pela qual passaram 

mais de 50 mil alunos. É entendida como oportuna, por teóricos da história da 

educação1, a pesquisa que vincula a história de percursos de instituições às trajetórias 

de seus docentes e discentes. Quando retomamos o percurso desta instituição 

estamos, ao mesmo tempo em que prestando um tributo aos envolvidos, registrando 

parcialmente a narrativa de vida de jovens que, de alguma forma, se misturaram à 

desta escola em um ponto decisivo da vida: o período do ensino médio.    

 

                                                           
1 Nosella e Buffa (2013); Gatti e InácioFilho (2005) 
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O Ensino Médio é a etapa da educação básica em que o jovem entra em 

contato com o mundo de forma independente da interferência parental, e é nesta fase 

que, em muitos casos, começa a se definir a trajetória profissional dos alunos. 

Atualmente o ensino de nível médio tem recebido grande atenção do governo 

brasileiro, inclusive em suas formas de integração ao ensino profissionalizante, mas 

em certos períodos da história da educação nacional as interações entre a escola 

média e o ensino profissional/técnico, em especial nos momentos de transição entre 

nomenclaturas e carga horária mínima obrigatória, existem lacunas na documentação 

dos processos que tornam difícil a compreensão da evolução do ensino médio técnico 

até o formato em que é oferecido no Brasil nos dias atuais.  

Ainda que em diversos países a escolha da profissão seja feita pelos jovens 

quando ingressam na universidade, no Brasil a oferta do ensino profissional aos 

alunos durante o período em que cursam a escola média é uma tradição de longa data 

– seja esta oferta feita de forma concomitante ou integrada, obrigatória ou facultativa. 

O Ensino Médio técnico é, em alguns segmentos sociais, a formação final dos jovens 

até os dias atuais, visto que por vezes estes jovens não almejam ou não tem 

oportunidade de ingresso na universidade pelos mais diversos motivos.  

Como será descrito em detalhes no capítulo 1, o histórico do ensino comercial 

no Brasil é longo, o primeiro curso tendo sido criado ainda em 1808 por Dom João VI, 

mas apenas a nomenclatura se seguiu à mesma com o passar dos anos. Da cadeira 

inicial de ciência econômica, até a chegada ao currículo do ensino comercial ao qual 

este trabalho faz referência, existem muitas diferenças e pouquíssimas aproximações. 

Por hora basta esclarecer que o ensino comercial sobre o qual nos referimos, e que 

deu origem ao ensino técnico profissionalizante, detém muitas características da 

sociedade de meados do século XX, se distanciando enormemente das ciências 

econômicas propostas quando a terminologia foi instaurada, no século XIX.   

O estudo histórico das instituições escolares dedicadas ao ensino comercial no 

Brasil apresenta uma série de lacunas, e nesta pesquisa, que considera o recorte 

histórico de até 2002, serão consideradas principalmente as transições do ensino de 

segundo grau comercial para ensino profissional de nível médio, e depois do ensino 

técnico profissionalizante de 2º grau para o ensino médio técnico integrado dos dias 

atuais, iniciado a partir da promulgação da LDB 9394 de 1996.  
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Como citado anteriormente, pouquíssimos acadêmicos da educação se 

debruçam sobre a questão das instituições de ensino comercial de grau médio, 

mesmo com toda a representatividade que tiveram nas décadas de 1940 a 1970. E 

reiteramos que, ainda que a história do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

seja bastante documentada, ela não pode ser considerada a história do Ensino 

Comercial – ela é importantíssima, mas apenas uma das faces desta história, que 

apresenta muitas vertentes, e em sua grande maioria se desenrola no âmbito das 

instituições privadas, sem qualquer apoio governamental. Sem desmerecer, a nenhum 

tempo, a contribuição social do SENAC, e sua participação na qualificação docente 

para o ensino comercial de formação, apontamos que o desenvolvimento deste ramo 

de ensino, e a transição para o técnico profissionalizante se desenvolveu a cargo 

majoritariamente da iniciativa privada, promovido por educadores comprometidos com 

propostas pedagógicas baseadas em diversas propostas educacionais, em alguns 

casos com o movimento da Escola Nova e a epistemologia de Jean Piaget. 

Neste contexto, a Escola Nova era concebida como um movimento pedagógico, 

iniciado no século XX, como alternativa para a educação tradicional tida como erudita 

e elitista. Caracterizada pela passagem da educação centrada no ouvir para uma 

centrada no agir, esta corrente de pensamento se baseia no saber fazer, com foco na 

formação da personalidade integral do aluno e sua participação ativa no processo de 

aprendizagem. Saviani (2006) coloca que neste período se notou uma 

“biopsicologização” da sociedade, da educação e da escola, marcada, inclusive, pela 

aceitação de conceitos de Piaget na concepção do ensino de nível médio. 

É importante salientar as questões do escolanovismo no período histórico a que 

este estudo faz referência porque elas se mostraram impactantes durante o percurso 

que transcorremos, refletida não somente nas organizações curriculares da instituição 

escolar em questão, mas também nas estruturas pedagógicas, na arquitetura e até no 

comportamento dos atores envolvidos neste processo. 

As instituições de ensino técnico profissionalizante, durante muitas décadas, 

foram responsáveis pela formação de grande parte da força de trabalho ativa, e 

mesmo hoje, sendo o Ensino Médio grande alvo de políticas públicas de educação no 

estado de São Paulo, a história das instituições de ensino médio profissionalizante é 

muitas vezes negligenciada nos documentos e compilações da história da educação 

brasileira.  
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A escolha específica pelo Colégio Comercial Visconde de Cairu, como objeto 

de estudo para esta pesquisa, se deu pela importância social que esta instituição 

escolar teve para a comunidade em que esteve inserida, pela quantidade de alunos 

que tiveram sua história marcada pela passagem por este Colégio, e também pelo 

envolvimento pessoal com a história desta escola como discente e docente, além das 

conexões da instituição com as bases do ensino comercial paulista que seriam os 

alicerces do ensino técnico profissionalizante de 2º grau em São Paulo. Sediada no 

bairro paulistano do Belenzinho, que abrigou também a Academia de Comércio 

Saldanha Marinho, evolução da Escola Moderna no.12 criada por João de Camargo 

Penteado, o Colégio Comercial Visconde de Cairu foi uma das primeiras instituições 

de ensino do estado de São Paulo a realizar a transição do ensino comercial para o 

ensino técnico profissionalizante de 2º grau. Seu dirigente pedagógico à época, Prof. 

João Gaidargi, foi um dos representantes do conceito de ensino profissionalizante que 

o novo modelo educacional de nível médio trazia, na década de 1970, e por sua 

atuação como um dos preletores do ensino técnico profissionalizante no estado de 

São Paulo foi reconhecido com diversos prêmios por parte do governo e também da 

sociedade 

No período histórico proposto para esta pesquisa houve a implantação de uma 

série de leis para o ensino de nível médio, com ênfase para a equivalência 

estabelecida pela Lei 4.024/61, que não superou a dualidade implícita neste nível de 

ensino, permanecendo o ensino secundário com o privilégio de ser reconhecido 

socialmente. Este quadro fica comprovado ao constatarmos que, à época, dos 

1.129.421 alunos matriculados no ciclo, a maior concentração era nas capitais dos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, sendo 50% 

das matrículas correspondentes ao secundário, 45% aos ramos normal e comercial e 

apenas 5% aos ramos industrial e agrícola. Estes números são também um indicativo 

do que afirmamos nesta pesquisa, de que ensino comercial não era considerado de 

forma par aos outros ensinos profissionais, industriais, agrícolas e outros, e se 

destinava a uma camada social intermediária.   

                                                           
2 A Escola Moderna No. 1 foi uma instituição escolar privada, e a mais longa experiência escolar sob a 
epígrafe “anarquista” ocorrida no estado de São Paulo, tendo funcionado de 1912 a 1919, e tendo sido 
fechada pelo governo de São Paulo após a morte do diretor da Escola Moderna de São Caetano numa 
explosão no bairro do Brás. Alicerçada no racionalismo e com classes mistas, mantinha conteúdos 
curriculares bem diversificados e realizava excursões para que houvesse contato dos estudantes com 
a realidade fora dos muros escolares (LUIZETTO, 1984; MORAES, 1999). 
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A primeira Lei de Diretrizes e Bases pontuou a formação profissional em nível 

médio e destacou seu sentido. Dez anos depois da Lei 4024/61, o governo militar 

substituiu a equivalência entre o secundário e o propedêutico pela habilitação 

profissional compulsória no 2º grau, com a aprovação da Lei 5692 em agosto de 1971, 

tornando a questão do ensino profissionalizante ainda mais delicada no Brasil.  

Tem influência marcante nesta discussão histórica também a última Lei de 

Diretrizes e Bases promulgada, como ficou conhecida a Lei 9394/96, na qual a 

educação profissional é considerada separadamente da educação básica, ainda que 

possam ser cursadas de forma concomitante. Desta forma pretendia-se superar os 

enfoques de assistencialismo e preconceito social impregnados nas primeiras leis de 

educação profissional do país, e promover uma intervenção social crítica qualificada 

para que o ensino médio técnico se tornasse um mecanismo para favorecer a inclusão 

social e a democratização dos bens culturais da sociedade.  

 

 

OBJETIVO 

 

A presente tese tem como objetivo retratar a história da instituição escolar 

Colégio Comercial Visconde de Cairu e, consequentemente, apresentar um momento 

histórico da educação de nível médio no estado de São Paulo, documentando 

brevemente o percurso do ensino comercial, a história e o desenvolvimento da 

instituição escolar e a trajetória profissional de alguns sujeitos estreitamente 

envolvidos com a escola, dirigentes, docentes e discentes, no recorte temporal de 

1954 a 2002, data de encerramento de atividades da instituição.  

Nesse período houve a disseminação do ensino técnico profissionalizante, no 

qual se converteu o ensino comercial. Este recorte temporal se refere ao período em 

que o Colégio Comercial Visconde de Cairu foi dirigido pedagogicamente pelo Prof. 

João Gaidargi, que, por sua vez, também tem sua trajetória como educador 

profundamente vinculada ao desenvolvimento do ensino técnico de 2º grau no estado 

de São Paulo.  
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O propósito deste estudo é investigar, resgatar e documentar a identidade 

institucional de um Colégio que esteve ativamente presente na construção do ensino 

profissional que conhecemos hoje no Brasil, tanto na mudança do ensino comercial 

para o ensino técnico profissionalizante de 2º grau, quanto na implantação do que 

hoje conhecemos como ensino médio técnico.  

A questão do ineditismo em teses é fundamental, e ressaltamos que este 

trabalho é inédito devido ao fato de que esta instituição, tão importante no 

desenvolvimento do ensino paulista, não havia tido sua história documentada de 

forma particular nos estudos brasileiros, nem devidamente creditada na extensão do 

ensino técnico profissionalizante e na evolução do ensino profissional de nível médio 

paulista. Existem citações sobre a instituição e sobre a trajetória de seu dirigente 

pedagógico em documentos do Ministério da Educação a respeito do início do ensino 

técnico e das habilitações profissionais comerciais do estado de São Paulo, e em livros 

escritos por pares educadores, mas nenhum estudo acadêmico sobre esta história foi 

feito anteriormente. A importância da pesquisa de instituições escolares considera 

também o arranjo dos documentos e materiais antigos da escola, que muitas vezes 

deixados de lado ou espalhados em muitos locais/fontes – como no caso de nossa 

pesquisa: “é um aspecto altamente positivo da produção acadêmica (...) os 

pesquisadores de instituições escolares organizam o acervo documental da escola 

cuja história e memória estão sendo recuperadas” (NOSELLA e BUFFA, 2013, p.25).   

O ineditismo desta tese diz respeito também às conexões apresentadas por 

nós nas transições do ensino comercial, trazendo novos caminhos para educadores e 

pesquisadores compreenderem melhor este momento tão crucial para o ensino médio 

como conhecemos hoje, não somente a partir das impressões trazidas pelos 

documentos oficiais, mas considerando o ponto de vista de atores sociais que 

participaram ativamente desta transição. 

E ainda que, por todos estes fatores, este se mostre um trabalho que traz uma 

contribuição inovadora para as pesquisas em educação, é válido assinalar que a 

originalidade é pertinente a todo trabalho desenvolvido acerca da história de uma 

instituição escolar, mesmo em casos em que, diferentemente de nosso estudo, a 

instituição já tenha sido estudada por pares. Segundo Nosella e Buffa (2013), ainda 

que deva haver a distinção entre pensamentos e atitudes do período histórico 

estudado dos pensamentos e atitudes atuais, deve haver uma integração entre os dois 
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níveis, criando o pesquisador uma realidade original por meio da realização de uma 

síntese entre o nível êmico e o nível ético.    

Partindo de um histórico da educação nacional, documentamos a história desta 

instituição escolar, e a trajetória destes educadores e educandos, e pretendemos, 

ainda, como objetivos adicionais, apontar as influências do movimento da Escola Nova 

e do movimento piagetiano, bem como as propostas da Organização Internacional do 

Trabalho na concepção do ensino profissional no Brasil e no estado de São Paulo, em 

suas diversas formatações.  

De acordo com a documentação histórica, pretendemos traçar paralelos entre 

os conceitos trazidos pelo movimento da Escola Nova com os adotados na transição 

do ensino comercial para o ensino técnico de 2º grau na instituição que estudamos, 

que continuaram se fazendo presentes na transição deste segundo para o ensino 

médio técnico décadas depois. Há ainda a intenção de identificar nas bases do ensino 

profissional de nível médio as inspirações trazidas da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), onde uma série de dirigentes escolares do segmento foram se 

aperfeiçoar em meados da década de 1970, incentivados pelo governo brasileiro e 

subsidiados pela própria OIT, e que por sua vez ainda podem ser reconhecidas em 

alguns pressupostos do ensino médio integrado às habilitações profissionais 

oferecidas nos dias atuais.  

Em suma, nossos objetivos de pesquisa são: a documentação histórica da 

identidade da instituição escolar e da atividade educativa e social que desenvolveu 

com seus sujeitos, além do preenchimento de lacunas que se apresentam na história 

do ensino profissional de nível médio no Brasil.  

Ainda, emergindo questões humanas envolvidas na história desta instituição 

escolar no momento histórico da educação a que corresponde, traremos trajetórias de 

dirigentes, docentes e discentes da instituição como acréscimo ao material desta 

pesquisa, objetivando complementar o estudo da história da instituição em suas 

interações com o meio escolar e com a sociedade paulista.  
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OBJETO 

 

O objeto primeiro desta pesquisa é a história da instituição escolar Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, tendo como objeto secundário de pesquisa a 

documentação da transição do ensino comercial, a que esta instituição se propôs 

primeiramente, para o ensino técnico profissionalizante, registrando esta passagem 

da história da educação ainda pouco estudada em pesquisas acadêmicas.   

O que pretendemos evidenciar nesta pesquisa histórica é a origem da 

instituição, o caminho percorrido até a transição de Escola Comercial para Colégio 

Comercial, e depois para Colégio de 1º e 2º graus, a elaboração das primeiras 

matrizes curriculares enquanto instituição de educação técnico profissionalizante, o 

desenvolvimento pedagógico nos anos posteriores com todas as mudanças de 

legislação pelas quais o ensino de nível médio passou nos anos que correspondem 

ao recorte histórico proposto e, posteriormente, a adaptação deste conceito de ensino 

técnico profissionalizante ao de ensino médio técnico, em vigor até a atualidade em 

nosso país.  

Conforme citado anteriormente, apresentaremos a história do Colégio 

Comercial Visconde de Cairu no recorte histórico de 1954 a 2002. Com sede principal 

à Rua Uriel Gaspar, número 162, no bairro paulistano do Belenzinho, a instituição 

escolar formou cerca de 50.000 alunos durante o período de funcionamento. Nosella 

e Buffa relatam, de acordo com sua experiência, que ”as melhores pesquisas 

ocorreram quando a instituição escolar escolhida tem um significado social 

reconhecido, o que significa ser considerada pela sociedade, em razão de sua 

tradição, dos alunos que formou etc.” (NOSELLA e BUFFA, 2013, p.58). 

O edifício que abrigou a instituição neste endereço é considerado com grande 

importância nesta pesquisa, especialmente em sua arquitetura, uma vez que foi 

pensado especialmente para o abrigo da instituição escolar, sendo concebido e 

construído nos moldes propostos pelo escolanovismo, almejado pelos militantes do 

ensino técnico profissionalizante ao qual o Colégio Visconde de Cairu se propunha. 

Faz parte de nosso objeto de estudo também a trajetória de alguns sujeitos da 

história da instituição, diretores, professores e alunos, vinculados à instituição em 
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diversos momentos do recorte de tempo determinado, que contribuíram enormemente 

à construção desta documentação histórica.  

O objeto desta pesquisa é construído a fim de incorporar todas estas partes, a 

nosso ver constitutivas de aspectos primordiais do ponto central desta tese. Nosella e 

Buffa reiteram que o objeto da pesquisa “não é um pacote fechado que o pesquisador 

abre e investiga. É um conjunto de possibilidades que o pesquisador percebe e 

desenvolve” (2013, p.58). Esta pesquisa busca, por meio do estudo de seu objeto 

arquitetado com suas ramificações, delinear aspectos sociais e históricos marcados 

pela existência da instituição no recorte histórico determinado, evidenciando 

elementos constitutivos não somente da instituição educativa, mas daqueles a ela 

vinculados.  

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O estudo das instituições escolares tem, em quase sua totalidade, justificativas 

que se enredam com a própria história dos pesquisadores que as propõem. Em algum 

momento as histórias dos pesquisadores e da instituição pesquisada se cruzam e 

inspiram seu estudo. Por mais marcante que a história de determinada instituição se 

apresente, dificilmente irá suscitar a curiosidade e o empenho de uma pesquisa 

científica caso não tenha, o pesquisador, alguma ligação com sua trajetória e/ou 

momento histórico. “Ainda que a busca do passado apresente sempre um sutil e 

instigante fascínio, tal motivação não é suficiente para justificar tanto trabalho de 

pesquisa” salientam Nosella e Buffa (2013, p.31).    

A proposta de pesquisar e documentar a história da instituição escolar Colégio 

Comercial Visconde de Cairu parte de uma inquietação pessoal sobre as origens do 

ensino médio técnico que é oferecido aos jovens brasileiros hoje, e se justifica 

amplamente por meu envolvimento com a instituição a ser estudada: como estudante, 

como professora, e, também, como filha de seu principal diretor pedagógico. 

Entendemos, entretanto, que o envolvimento com a instituição de forma profissional e 

emocional não é impeditivo para o desenvolvimento de uma documentação histórica 
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de instituição escolar e seus protagonistas. Autores de pesquisas na área de História 

das Instituições Escolares, dentre eles Magalhães (1998), explanam que é raro que 

as motivações que levam pesquisadores a tais pesquisas estejam isentas de 

envolvimento. Motivações estas que podem ser diversas, desde saudosismo como 

estudante ou professor do universo a ser pesquisado à crítica ao desenvolvimento das 

atividades de determinada instituição por entender que não estão de acordo com as 

necessidades da comunidade em que está inserida.   

É importante ressaltar que o estudo da história de uma instituição escolar com 

a qual tivemos envolvimento emocional, assim como o estudo da história como um 

todo, não nos entrega pronta a receita de como estruturar o trajeto de uma escola ou 

nos dita como deve ser o comportamento social mediante determinadas situações, 

apenas auxilia parcialmente nossa compreensão sobre quem somos, nos deixando a 

responsabilidade de escolher caminhos depois de termos nos colocado em posição 

mais elevada, com horizonte de observação mais amplo. 

O acompanhamento, de forma intensa, de uma parte considerável da 

construção da instituição a qual este estudo se destina, e o contato com muitos 

pormenores de sua história durante a vida pessoal e profissional, não se opõe de 

nenhuma forma e ainda se consolida forte motivação desta pesquisa. De acordo com 

Nosella e Buffa (2013), as atividades de pesquisa são densas, e é importante a 

profunda empatia do pesquisador pela instituição que pretende estudar, tornando o 

esforço e a disciplina mais leves.  

Entendemos também ser importante justificativa, além das questões 

emocionais que motivam a proposição desta pesquisa, a necessidade de documentar 

esta história que envolveu muitos sujeitos e a educação nacional como um todo, a 

qual podemos contribuir com informações valiosas e fontes que não devem se perder 

com o tempo.  

As informações a nós confiadas, oralmente e por documentação impressa, por 

familiares e amigos diretamente envolvidos com a história da instituição em questão, 

são materiais inéditos para o estudo indicado, que somados aos documentos oficiais, 

imagens e os diversos relatos de trajetórias de professores e alunos que nos são 

prestados, constituem importantes ferramentas para a investigação histórica desta 
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instituição e do cenário educacional e político do Brasil neste período, sendo fiel a 

historicidade dialética a que esta linha de pesquisa se propõe.   

Esclarecemos que a trajetória formativa e profissional também nos mobiliza a 

esta pesquisa. Com formação egressa de cursos de ensino médio técnico, 

desenvolvemos há alguns anos em nível superior estudos ligados às relações do 

ensino médio com seus alunos e com a sociedade, e com a evolução deste nível de 

ensino no Brasil, tendo em mestrado dissertado extensivamente sobre as 

possibilidades para o ensino médio no século XXI no que tange a educação para as 

mídias. 

Como dito anteriormente, a pesquisa se orienta nas propostas apresentadas 

por Nosella e Buffa (2013) sobre História das Instituições Escolares, que referenciam 

estudos vinculados ao grupo de pesquisa LIPEHIES da Universidade Nove de Julho 

na cidade de São Paulo. A escolha da linha de pesquisa LIPEHIES, da UNINOVE, 

para o desenvolvimento deste estudo, se deu pela proximidade dos conceitos 

desenvolvidos pelo grupo de pesquisadores com os propósitos desta pesquisa.  A 

história das instituições escolares é um campo de pesquisas ligado ao contexto da 

história da educação brasileira e apresenta, entre outras preocupações, a de 

documentar a existência de determinadas instituições em um tempo/espaço 

específico, e descrever seus protagonistas em suas ações: os diferentes momentos 

vividos, as contradições, implicações com políticas educacionais, projetos 

pedagógicos. Nosella e Buffa (2013) apontam a escassez de informações como uma 

das causas da fragilidade desta área de pesquisa, entretanto, conforme ressaltado 

nas justificativas, a pesquisa à qual este projeto se refere tem muito a acrescentar ao 

que já se conhece e reconhece sobre a história da educação de nível médio e 

profissional brasileira, em especial no estado de São Paulo. 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Esta pesquisa se atenta à história de uma instituição escolar em particular e às 

trajetórias de alguns de seus protagonistas, num recorte de tempo de meio século 
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aproximadamente. Apesar de historicamente este parecer um recorte temporal curto, 

ele caracteriza os períodos de transição mais importantes para a formação profissional 

na área comercial, que originaram o ensino médio técnico integrado a habilitações 

comerciais oferecido hoje no Brasil.  

Todavia, ainda que considerássemos apenas a documentação da história da 

instituição a ser produzida, destituída de seu valor político-histórico, a pesquisa se 

justificaria nas palavras de Sanfelice (2007), que defende não haver instituição escolar 

que não mereça ser objeto de pesquisa histórica, independentemente de seu grau de 

‘relevância’ – todas as histórias são relevantes.  

A pesquisa em instituições escolares é fundamentada teoricamente em autores 

que compreendem a necessidade de estudos de caráter histórico na área educativa 

para que se possa ter clareza das origens de situações contemporâneas. Sanfelice 

(2007) afirma que diversos focos podem ser abordados quando se realiza pesquisas 

em instituições escolares, destacando que o pesquisador, ao entrar na instituição, 

deve ser criterioso na escolha das fontes para que atendam ao seu propósito de 

pesquisa. O pesquisador tem como primeiro desafio conhecer a instituição, e deve 

fazê-lo em busca das referências que melhor atendem ao seu estudo, sejam elas 

“legislação, padrões disciplinares, conteúdos escolares, relações de poder, 

ordenamento do cotidiano, uso dos espaços, docentes, alunos e infinitas outras coisas 

que ali se cruzam” (SANFELICE, 2007, p. 77).  

A história de uma instituição escolar se mistura, de forma inseparável, da 

história social e política dos sujeitos que a formam e da sociedade à qual pertence. 

Sanfelice (2007) coloca que uma instituição escolar ou educativa sintetiza variadas 

determinações, de diversas instâncias, sejam elas políticas, econômicas, culturais 

religiosas, de educação geral, moral, ideológica e outros. De acordo com o autor, a 

identidade da instituição resulta da acomodação destas instâncias, que interagem e 

se acomodam dialeticamente. Partindo desta concepção teórico-política a linha 

metodológica a qual nos prendemos é aquela que descreve o particular, no caso a 

história da instituição escolar, e a partir deste demonstra uma face do todo social, 

cultural, político e econômico. 

Considerando que o homem é o responsável pela construção da realidade, as 

instituições escolares são constructos do homem com o intuito de disseminar saberes 
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e culturas próprias do homem, no contexto social em que se encontram. Essa ideia 

sócio-histórica reforça a necessidade de se estudar a história de uma escola sempre 

interligada com seu tempo e com seus personagens. 

Produzir pesquisas voltadas à história das instituições escolares, e, por 

conseguinte, à história da educação, objetiva expor a integração entre o particular e o 

universal pertinente à síntese histórica.  

A relação dialética entre o particular e o geral é a responsável pela forma final 

desta tese. De acordo com Nosella e Buffa (2013), nosso referencial teórico maior, 

pesquisas sobre a história das instituições escolares possibilitam a compreensão dos 

movimentos sociais, do particular em contato com o universal, e, para tanto, os autores 

defendem o método dialético marxista com o aspecto investigativo, em que o 

pesquisador se detém na investigação de aspectos particulares da realidade para 

depois, dialeticamente, expor o movimento real, em sua totalidade.  

O método dialético marxista, utilizado em pesquisas na área de história da 

educação, é uma leitura do marxismo por teóricos que entendem a investigação de 

frações como parte importante do processo de descoberta do movimento real 

completo. Nosella e Buffa (2013) afirmam que, para aqueles que entendem o 

marxismo como processo investigativo no qual a história dos homens está aberta a 

desdobramentos, estes desdobramentos só podem ser compreendidos por meio de 

pesquisas e estudos baseados no método dialético.  

Frequentemente, entre os pesquisadores, passa despercebido o fato de que 
a dialeticidade marxista a que nos referimos não é uma genérica relação entre 
estrutura e superestrutura. Com efeito, alguma relação entre os elementos 
econômicos e os culturais é admitida por toda filosofia ocidental moderna. A 
dialética marxista consiste em algo mais específico, pois, ao relacionar, 
estrutura e superestrutura, nega a atual sociedade, apontando para um 
horizonte de valores humanos que, hoje, existem apenas potencialmente, a 
saber, a igualdade e a justiça social entre os homens. (NOSELLA e BUFFA, 
2013, p.80) 

 

A relação entre estrutura e superestrutura é colocada por Gramsci (1999) como 

necessária e vital, uma vez que, adquirida pelos homens a consciência de sua posição 

social e de seus deveres no todo social, é nela que reside sua razão. Portanto 

dedicamos atenção especial a esta relação ao estabelecer a dialética marxista como 

referencial teórico, somada à questão investigativa do particular. Existe uma ligação 

única entre uma instituição escolar e a sociedade que a cria e alimenta, entre estrutura 
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e superestrutura, e a dialética considera esta conexão em si, em seu desenvolvimento. 

Não nos interessa a relação fria, posterior aos fatos, entre a escola que existiu e a 

sociedade que a entornava: pelo contrário, nos interessa a história viva que se deu, 

dialeticamente, na formação desta escola e das ideias e ideais que nela imergiram e 

dela emergiram. Interessa-nos a relação constitutiva entre a particularidade da 

instituição escolar e o movimento real contemporâneo a ela, considerando que, para 

a dialética marxista, ambos só existem nesta relação e não podem ser apartados.      

Existe ainda outra consideração importante acerca da dialética marxista como 

referencial teórico desta pesquisa: da relação dialética entre escola e sociedade, em 

que uma condiciona a existência da outra (tal como se desenvolvem em determinado 

recorte histórico), os interesses contraditórios da sociedade em relação à escola se 

fazem ver, considerando a luta entre classes sociais por escolas que atendam seus 

interesses. Em outras palavras, da relação conflituosa das próprias camadas da 

sociedade em busca do tipo de profissionais que necessitam e da formação para as 

colocações que almejam, surgem instituições escolares diferentes, em momentos 

sociais específicos, e é nesta relação dialética que reside a real história e filosofia de 

cada instituição.  

Dialeticamente considerada, a história é um processo de lutas, em construção. 

De acordo com Nosella e Buffa (2013, p.84), “nessa perspectiva metodológica, a 

instituição escolar não é vista a priori como a eterna reprodutora dos desequilíbrios 

sociais, tampouco como redentora de todos os seus males”, é um espaço de luta, de 

enfrentamento social, na busca pela hegemonia econômico-política, para ambos os 

lados.  

Entendemos que, a partir do entendimento da origem social e do destino 

profissional de seus sujeitos, conseguiremos definir melhor o sentido social desta 

escola, e para isso basearemos esta pesquisa na documentação oficial e extraoficial 

deixada, mas especialmente nas trajetórias dos personagens desta história. Esta 

ênfase nos dados vivos, nas entrevistas, é defendida amplamente por Nosella e Buffa, 

que ressaltam ainda a essencialidade da análise dos currículos neste caminho, e que 

a compreensão da relação dialética entre sociedade e escola “é o único caminho 

rigorosamente científico pela simples razão de que o homem toma consciência das 

condições infraestruturais somente no âmbito da superestrutura” (NOSELLA e 

BUFFA, 2013, p.85).   
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Este estudo é, portanto, regido pelo marxismo investigativo, que parte do 

conhecimento do particular como forma de compreender e, portanto, expor de forma 

verdadeira, o movimento real como um todo.  

 

 

METODOLOGIA E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

A dialética marxista, de acordo com os critérios já explicitados, será utilizada 

como base para a avaliação das categorias que serão utilizadas nesta pesquisa. 

Entenda-se aqui a dialética marxista como “um processo investigativo, no qual a 

história dos homens está aberta a vários desdobramentos, dependendo das lutas e 

das vontades humanas” (NOSELLA e BUFFA, 2013, p. 78). Com isto esclarecemos 

que não apenas discorreremos sobre a história da instituição escolar de maneira 

literal, a partir da reprodução de documentos e registros oficiais, mas consideraremos 

a fala dos envolvidos, diretores, professores e alunos, como um viés de análise da 

história ocorrida, baseando-nos nas percepções humanas desta experiência.  

As instituições escolares e a sociedade existem em sua relação, o que 

caracteriza deste ponto de vista suas interações como tensões dialéticas. Portanto, 

para pesquisas sobre a história de instituições escolares, o método dialético se faz 

adequado porque busca “relacionar o particular (o singular, o dado empírico) com o 

geral, isto é, com a totalidade social, evidenciando interesses contraditórios” 

(NOSELLA e BUFFA, 2013, p. 80). Desta forma, o método marxista investigativo 

orienta o pesquisador a primeiramente se deter na investigação dos aspectos 

particulares da realidade para que possa se expor o movimento real completo, 

buscando situá-los no geral desse movimento. O primordial neste método é a 

consideração da relação constitutiva e conflitiva entre escola e sociedade, uma vez 

que ambas só existem nesta relação.  

A orientação das informações neste trabalho, bem como seu formato de 

apresentação, é inspirada no método utilizado por Nosella e Buffa em diversas obras 
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desenvolvidas sobre histórias de instituições escolares, campo no qual são 

reconhecidos pesquisadores3.  

O estudo da cultura escolar, categoria de análise abrangente para estes 

estudos, de acordo com Julia (2001), engloba os aspectos materiais e sociais do 

percurso de uma escola, as culturas religiosas, políticas e populares que envolveram 

sua história, e outorgando grande importância às relações que manteve durante sua 

existência, pacíficas ou de conflito, relacionadas a cada momento histórico-social pela 

qual passava. O autor descreve a cultura escolar como “conjunto de normas que 

definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas 

que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos” (JULIA, 2001, p.10). 

As categorias de análise a serem consideradas neste estudo, a fim de que se 

contemple a cultura escolar como definido por Julia (2001) e de que se evidencie as 

normas e práticas acima descritas, baseadas nas desenvolvidas por Nosella e Buffa 

(2013) e ao encontro das apontadas por outros pesquisadores, serão:  

a) contexto histórico da criação e instalação da escola (cap.1 e 2);  

b) processo evolutivo da escola: origem, apogeu e encerramento (cap.2);  

c) vida escolar: influências sobre o trabalho pedagógico  (cap.2); 

d) edifício: organização do espaço, estilo, acabamento, implantação (cap.2); 

e) saberes: cursos, currículo, disciplinas (cap.2); 

f) eventos: festas, exposições e desfiles (cap.2); 

g) dirigentes: origem, percurso pedagógico, formação e atuação (cap.3); 

h) professores: origem, formação, atuação, organização (cap.3); 

i) alunos: origem social, destino profissional e suas organizações (cap.3); 

A reconstituição histórica da instituição pesquisada, por meio da análise do 

documental e das entrevistas (nestas categorias) insere este estudo no quadro de 

pesquisas sobre instituições escolares, e se faz plenamente adequada para traçarmos 

paralelos entre a história da instituição e a história da educação no estado de São 

Paulo no recorte histórico proposto.  

                                                           
3 Modelo baseado em especial nos exemplos contidos nas obras de Paolo Nosella e Ester Buffa 
Schola Mater: A antiga escola normal de São Carlos (1996) e A escola profissional de São Carlos 
(1998). 
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A escolha de categorias de análise que transcendem a documentação escrita 

oficial pretende legitimar o conceito amplificado de fonte, prestigiando as histórias que 

constituem a história de uma instituição escolar. Neste estudo, referindo à nova 

história francesa e suas abordagens da vida privada como fontes preciosas, 

consideramos depoimentos, memórias, fotografias e escritos diversos como fontes tão 

importantes como as documentais oficiais. Nosella e Buffa (2013) ressaltam que as 

singularidades da instituição de ensino conferem emoção e paixão ao discurso teórico, 

numa condição condizente com o método dialético: o envolvimento em projetos de 

mudança social.  

O documento escrito, se existir, é, sem dúvida, uma fonte a considerar, mas 
há outras fontes mais preciosas. É o próprio conceito de fonte que se amplia. 
No que concerne à história da educação, as memórias, histórias de vida 
(escritas ou orais), livros, cadernos de alunos, discursos em solenidades, 
atas, jornais de época, almanaques, livros de ouro, correspondência epistolar, 
relatórios, fotografias, plantas baixas dos prédios e muitas outras fontes 
encontráveis em arquivos públicos e particulares são importantíssimas. 
(NOSELLA e BUFFA, 2013, p. 63)       

 

O intuito deste estudo é explorar o que pode ser encontrado (a partir do 

particular) nas relações estabelecidas na instituição em estudo que retratam o 

pensamento da época, procurando verificar nos documentos históricos e nas 

entrevistas dados que possam contribuir para a construção da identidade da 

instituição e sua relação com a realidade social em que esteve inserida.  

  

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Embora haja pesquisas concluídas e em andamento sobre a história das 

instituições escolares de ensino comercial e de ensino técnico profissionalizante nos 

principais bancos de teses e dissertações brasileiros, não há registros de nenhuma 

pesquisa envolvendo a história do Colégio Comercial Visconde de Cairu ou sobre as 

transições do ensino comercial até o ensino médio técnico.  

A ausência de trabalhos sobre o tema específico reforça a necessidade de que 

se documente a história desta instituição, bem como deste momento histórico da 
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educação secundária profissional, considerada sua influência no modelo de ensino 

médio que é oferecido hoje aos jovens.  

Segue o estado da arte de trabalhos com temas correlacionados ao proposto 

neste projeto, em ordem decrescente: 

 

Banco de Dados CAPES 

Palavras-Chave:   

Ensino Comercial  

Ensino Técnico Profissionalizante 

Escola Nova 

 

 

A) Origem e evolução do IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes:  

Qual o princípio pedagógico?  

 

Autor: Melissa Salaro Bresci 

Instituição: Uninove 

Tipo: Doutorado Acadêmico       Data: 2017 

Resumo: A pesquisa objetiva compreender a origem e evolução do campus 

Inconfidentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas 

Gerais, como forma de se conhecer os caminhos percorridos até a constituição como 

campus de Instituto Federal, para a partir disso identificar como ocorre a formação 

dos estudantes no Ensino Médio Integrado. Esta investigação procurou delinear seu 

processo evolutivo até 2016, baseando-se em documentos referentes a sua origem e 

evolução institucional, como decretos, leis, diretrizes educacionais para educação 

profissional, referencial teórico sobre educação profissional no Brasil, especialmente 

sobre ensino médio. 
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B) A educação integrada e a profissionalização do ensino médio. 

 

Autor: Vagno Emygdio Machado Dias 

Instituição: Universidade Federal de São Carlos 

Tipo: Doutorado Acadêmico       Data: 2015 

Resumo: A pesquisa estuda a educação integrada, denominação genérica da 

educação profissional técnica de nível médio articulada com o ensino médio na 

modalidade integrada, conforme a LDB/96, atualizada pelo Decreto 5.154/2004. 

Compreende em educação integrada: definição, características, finalidades sociais e 

políticas, referencial teórico-metodológico e fundamentos pedagógico-didáticos. Nos 

meandros da educação integrada está subjacente um processo mais amplo de 

expansão do espírito da profissionalização para praticamente todo o sistema 

educativo brasileiro, especialmente para o ensino médio, e o autor conclui que a 

reforma do ensino médio ocorreu paralelamente e condicionada pela reforma 

profissionalizante. 

 

 

 

C) Ensino Técnico e Industrialização em Itatiba: A história da Escola Técnica 

Estadual Rosa Perrone Scavone (1948-1994) 

Autor: Anderson Wilker Sanfins 

Instituição: Universidade São Francisco 

Tipo: Mestrado Acadêmico       Ano: 2011   

Resumo: História da Escola Técnica Estadual Rosa Perrone Scavone, 

contextualizada com a história da cidade de Itatiba/São Paulo, da criação até a 

incorporação ao CEETEPS(1994). Pesquisa realizada em registros oficiais, 

entrevistas, jornais e arquivos. Apontou que não houve dualidade escolar de ensino 

primário/profissional para trabalhadores e secundário/superior para elites na escola. 
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D) Educação para o trabalho no contexto libertário 

Autor: Ana Paula Martins 

Instituição: Universidade de São Paulo 

Tipo: Mestrado Acadêmico       Data: 2010 

Resumo: A pesquisa faz levantamento das práticas escolares da Escola Moderna nº1, 

aberta em 1912 por militantes anarquistas que visavam à organização de uma escola 

de educação racionalista. Esta instituição foi se delineando como escola 

profissionalizante, alterando nomenclaturas até a denominação de Academia de 

Comércio Saldanha Marinho. O estudo abrange o recorte histórico de 1912 a 1931, e 

tem como base dados do Acervo João Penteado e jornais escolares produzidos na 

instituição, caracterizando os cursos de formação profissional e evidenciando as 

estratégias da escola para ainda preservar características da educação racionalista. 

 

 

E) O Ensino Técnico no Brasil e a trajetória do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Januária (CEFET – JANUÁRIA) 

Autor: Luiz Gonzaga Quintino Evangelista 

Instituição: Universidade Estadual de Montes Claros 

Tipo: Mestrado Acadêmico        Ano: 2009 

Resumo: O estudo relata a história do ensino de artífices e liceus de ofício 

paralelamente ao desenvolvimento dos trabalhos artesanais e manufatureiros no país 

desde o período colonial. A atenção dada ao ensino técnico pelo governo republicano 

é destacada, como sendo estas primeiras escolas a gênese dos atuais CEFETs. A 

dissertação aborda o ensino profissionalizante no Brasil, concomitantemente à 

história do Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária, e a interação entre 

a história da instituição e da sociedade norte-mineira. Estudo desenvolvido a partir de 

fontes, documentos divulgados pela Instituição, decretos governamentais, entrevistas 

com atores sociais participantes e obras de escritores regionais.  
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F) Alinhamento de estratégias e desenvolvimento de Ações na formação do 

ensino técnico profissionalizante: estudo de caso de um colégio 

profissionalizante. 

Autor: Valquíria Gasparotte 

Instituição: Universidade Federal do Paraná 

Tipo: Mestrado Acadêmico       Ano: 2009 

Resumo: Estudo de caso realizado no Colégio Estadual André Seugling, em Cornélio 

Procópio/Paraná, que identificou a relação das estratégias propostas pela 

mantenedora (SEED) e as ações desenvolvidas no ensino médio profissionalizante, a 

fim de atender as expectativas sociais de alunos, professores, e profissionais 

do Ensino Técnico Profissionalizante. Pesquisa realizada de forma qualitativa e 

quantitativa, por meio de questionários avaliados pela escala de Likert, levantamentos 

estatísticos pelo software SPSS, e entrevistas com os sujeitos. Concluiu que a 

mantenedora precisa favorecer os meios necessários para o cumprimento das metas 

e motivar o desenvolvimento de competências necessárias. 

 

 

G) Ensino Médio e Trabalho: análise das diretrizes internas e externas da escola 

pública brasileira 

Autor: Tânia Mary Bettiol 

Instituição: UNESP/GUARAT 

Tipo: Mestrado Acadêmico       Ano: 2009 

Resumo: O estudo teórico explora propostas curriculares com referência ao trabalho 

no Ensino Médio. O discurso das novas diretrizes para esse ensino tem espaço nas 

políticas voltadas à educação, concretizando-se na legislação educacional do sistema 

público. O trabalho expõe as políticas educacionais e as alterações na esfera do 

trabalho e educação, propostas a partir das reformas educacionais dos anos 1990, 

que trouxeram inovações e mudanças, recomendadas por organismos internacionais 

como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).  
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H) A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) e o Ensino 

Comercial em São Paulo (1902-1931) 

Autor: Mauricio Fonseca Polato 

Instituição: PUC São Paulo 

Tipo: Mestrado Acadêmico         Ano: 2008 

Resumo: Pesquisa sobre a história da Fundação Escola de Comércio Álvares 

Penteado (Fecap), paralelamente ao desenvolvimento do Ensino Comercial em São 

Paulo, de 1902 a 1931. Descreve as transformações urbanas que ocorridas na capital 

paulista, e analisa os sujeitos envolvidos em sua fundação, a rede de relacionamentos 

e expectativas em relação ao ensino comercial, os discursos do grupo social e a 

história da escola até o advento do Decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931 - norma 

federal que prescreveu a organização do ensino comercial e regulamentou a profissão 

de contador no país. A pesquisa tem como base a documentação administrativa da 

instituição, artigos e anúncios de jornais e revistas da época, legislação federal, livros 

comemorativos da instituição e bibliografia acerca da história do ensino contábil no 

Brasil 

 

I) Políticas públicas e a pedagogia das competências na educação profissional: 

a trajetória do ensino profissionalizante de nível técnico no Brasil e no Estado 

de São Paulo  

Autor: Laudenir Otávio Mendes 

Instituição: UNICAMP 

Tipo: Doutorado Acadêmico       Ano: 2005 

Resumo: Estudo da Pedagogia das Competências e sua relação com a educação 

para o trabalho, em duas instituições do Centro Estadual De Educação Tecnológica 

Paula Souza, de Nível Técnico Profissionalizante no estado de São Paulo. Apresenta 

a evolução do Técnico Profissionalizante no Brasil, perpassando diferentes momentos 

Econômicos, Sociais e Políticos, discutindo também as políticas públicas e propostas  
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J) A reforma do Ensino Técnico-Profissionalizante: Uma política a serviço do 

mercado? 

Autor: José Deribaldo Gomes dos Santos 

Instituição: Universidade Estadual do Ceará 

Tipo: Mestrado Acadêmico       Ano: 2005 

Resumo: A pesquisa aborda o processo de implantação do Decreto nº 2.208/97 na 

comunidade do CEFETCE, apurando como se deu a oposição à reforma por parte da 

comunidade, e qual o balanço feito atualmente desta reforma, com resultado que 

evidencia aceitação da privatização do ensino técnico-profissionalizante. É 

considerada a evolução histórica das leis do ensino profissional no Brasil, com foco 

nas políticas públicas para a educação profissional no contexto da crise estrutural do 

capital. A pesquisadora concluiu que a reforma da Educação Profissional se afastou 

do conceito da politecnia defendido por Marx e Gramsci. 

 

 

K) Organização Mundial do Trabalho (OIT) e Banco Mundial (BIRD): Diretrizes 

internacionais para a educação (análise crítica) 

Autor: Eliana Claudia Navarro Koepsel 

Instituição: Universidade Estadual de Maringá 

Tipo: Mestrado Acadêmico       Data: 2005 

Resumo: O estudo traça limites históricos dos fundamentos da defesa filosófica da 

educação do homem como indivíduo marcado pela liberdade - o princípio do direito 

natural - e como ser voltado para o exercício do trabalho - princípio de utilidade, no 

processo contemporâneo de internacionalização do capital em que organizações de 

cunho mundial se preocupam com a educação, chegando até a formular diretrizes 

para o ensino escolar. A palavra de ordem torna-se a atualização do trabalhador-

cidadão. A análise recai na subjetividade do sujeito na forma de educação moral, 

interrogando pressupostos filosóficos como determinantes principais da historiografia 

educacional, sem desenrolar as contradições do processo de desenvolvimento das 

forças produtivas na ciência aplicada à produção. O estudo tem como base pesquisa 

bibliográfica. 
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CAPÌTULO I –  

O ENSINO COMERCIAL NO BRASIL  

 

A educação técnica, sob suas mais diversas nomenclaturas e divisões, tem 

histórias notadamente diferentes em cada local do mundo. Os conceitos de educação 

e trabalho sempre vão, em algum momento da história da educação de cada país, se 

enredar, a fim de originar as escolas que prepararão o homem para o trabalho, mas a 

forma com que estas instituições se desenvolverão depende muito da história local e 

dos interesses da sociedade que a origina. Toda escola é reflexo do momento social 

que a entorna.  

Em todas as sociedades, a história da profissionalização dos cidadãos 

acompanha o desenvolvimento social e suas demandas, mas sua institucionalização 

pode acontecer de pronto ou mais tardiamente, dependendo das características de 

expansão e organização política de cada território. O aspecto dualista da sociedade 

inicial brasileira marca também sua educação por muito tempo, e trataremos, neste 

primeiro capítulo da trajetória do ensino comercial no Brasil, num rápido retrospecto 

das ações educativas que levaram a educação nacional nas habilitações profissionais 

da área comercial ao ponto mais alto de sua evolução em nível médio.  

A demanda social é que define os valores que serão procurados na escola, 

como nos define a dialética marxista. De acordo com Romanelli (2013) “muitos valores 

culturais herdados acabaram sofrendo com a evolução da demanda social de 

educação, que, dia a dia, procura mais intensamente na escola os valores ditados 

pelo processo do desenvolvimento econômico” (p.19). No Brasil a história do ensino 

profissional, mais especificamente o conhecido como ensino comercial, remonta aos 

tempos da colônia.  

 

 

1.1  Origens do ensino comercial no Brasil  

 

O início do ensino profissional no Brasil, mais especificamente do ensino 

comercial, de acordo com Carvalho (1965) e Saes e Cytrynowicz (2001) é datado de 

1808, quando D. João VI criou a cadeira e a aula pública de “ciência econômica”. A 
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responsabilidade desta aula foi dada ao Visconde de Cairu, que foi escolhido mais de 

um século depois como patrono da instituição escolar à qual esta pesquisa se refere. 

As aulas de comércio foram iniciadas no ano seguinte, também no Rio de Janeiro, e 

regulamentadas pelo governo do Império em 1846. Com Dom João VI surgia, para 

além dos primeiros cursos comerciais, todo um processo de autonomia, que daria 

origem à independência política. Para a independência era necessário que houvesse, 

no Brasil, educação institucionalizada, porém uma educação baseada na de Portugal, 

aristocrática, no modelo que se conhecia.    

O Instituto Comercial do Rio de Janeiro, criado em 1856 para abrigar estas 

aulas, era a única escola oficial de ensino profissional, mas havia outros institutos 

específicos de educação comercial que ofereciam aulas avulsas de contabilidade e 

economia nas escolas normais durante este período. Neste momento os outros ofícios 

ensinados ainda não eram considerados no formato da educação profissional. Pode-

se perceber, já neste ponto, uma diferenciação que se tornará mais acentuada no 

transcorrer histórico aqui descrito, entre as habilitações comerciais e os demais títulos 

técnicos profissionalizantes, dando às primeiras sempre um caráter diferenciado 

socialmente dos outros por não serem direcionadas às classes mais populares, e por 

não oferecerem a formação de mão de obra fabril e industrial. 

Data deste momento histórico, de acordo com Romanelli (2013), a aversão ao 

ensino profissionalizante marcada em nossa sociedade até este século, e própria de 

“qualquer sistema escolar fundado numa ordem social escravocrata” (p.40), que 

segundo a autora determinou, em grande parte, o atraso cultural da escola brasileira. 

Isto teria se dado pela característica propedêutica dada ao ensino secundário desde 

os primeiros anos, somada ao seu conteúdo humanístico.    

A manutenção dos desníveis sociais muitas vezes tem na educação escolar um 

instrumento de reforço, o extremo contrário do que deveria representar a educação: a 

possibilidade de diminuição dos desníveis e o crescimento social mais equilibrado. Na 

educação brasileira pode-se notar, desde os primórdios, a função de auxiliar na 

manutenção de privilégios de classes, apresentando-se em si “como uma forma de 

privilégio, quando se utilizou de mecanismos de seleção escolar e de um conteúdo 

cultural que não foi capaz de propiciar às diversas camadas sociais sequer uma 

preparação eficaz para o trabalho”. (ROMANELLI, 2013, p.24). A predominância do 

ensino acadêmico, que tinha o intuito de “ilustrar”, ao ensino técnico, que por sua vez 
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tinha a função de “ser útil”, legitima esta afirmação. Quando consideramos neste 

estudo o ensino comercial é necessário que fique claro nossa distinção entre este e o 

ensino industrial, divididos por uma linha tênue caracterizada pelo segmento social ao 

qual são oferecidos em especial, ainda que num determinado momento histórico eles 

sejam ajuntados sob um mesmo guarda-chuva, recebendo a mesma nomenclatura.   

A educação para o desenvolvimento, numa realidade complexa, como é a 
brasileira, teoricamente não é um conceito fácil de se construir, já que se trata 
de pensar a educação num contexto profundamente marcado por desníveis. 
E pensar a educação num contexto é pensar esse contexto mesmo: a ação 
educativa processa-se de acordo com a compreensão que se tem da 
realidade social em que se está imerso (ROMANELLI, 2014, p.23)  

 

A Constituição da República de 1891 descentraliza o ensino, e delega aos 

estados criar e controlar o ensino profissional, que se resumia basicamente a escolas 

normais para mulheres e escolas técnicas para rapazes. Há que se considerar que os 

cursos comerciais citados, de contabilidade e administração, não eram então 

considerados técnicos secundários, e sim superiores, estando ainda cargo da União.    

De acordo com a definição de Ferreira (1980), o ensino comercial no Brasil 

pode ser dividido em três etapas. A primeira fase, embrionária, englobaria todo o 

período até agora descrito, desde as primeiras aulas inauguradas até 1905, quando 

surge a primeira legislação que faz referência ao ensino comercial com exata 

nomenclatura, o Decreto no. 1.339 de 09 de janeiro de 1905. Neste documento ficam 

declaradas instituições de utilidade pública a Academia de Comércio do Rio de Janeiro 

e a Escola Prática de Comércio de São Paulo, e são reconhecidos como oficiais os 

diplomas expedidos por elas. Saes e Cytrynowicz pontuam que “Cândido Mendes de 

Almeida fundou a Academia de Comércio do Rio de Janeiro que, por decreto de 1905, 

foi declarada de utilidade pública e teve seus diplomas reconhecidos como de caráter 

oficial” (2001, p.42) 

Após este marco o ensino comercial entraria em sua segunda fase, de 

oficialização. Optamos pela utilização desta nomenclatura, neste estudo, porque 

entendemos ser bastante pertinente a este período, quando o ensino comercial passa 

a tomar forma oficial, com padrões, modelos e, principalmente, fiscalização. No 

próprio decreto de 1905 já se estabelecia o caráter de ensino essencialmente prático 

às escolas de comércio, e uma diferenciação entre o curso geral e o curso superior – 

que seria uma especialização, a serem cursados consecutivamente. A matemática, 
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com aplicação ao comércio, e os idiomas, eram as disciplinas com maior ênfase, mas 

o decreto estabelecia uma série de outras cadeiras tanto para o curso geral quanto 

para o superior. 

No curso geral o currículo previa três idiomas, português, inglês e francês, além 

de noções de direito civil/comercial e prática jurídico-comercial. Isto caracteriza a 

intenção na formação de profissionais destinados ao comércio nacional e 

internacional, bem como serviços burocráticos. As outras disciplinas seriam álgebra, 

aritmética, geometria, geografia, ciências naturais, história, caligrafia, estenografia, 

desenho e escrituração mercantil. Para o curso superior ficaram definidos outros três 

idiomas, espanhol, alemão e italiano, além das cadeiras de geografia comercial e 

marítima, economia política, ciência das finanças, contabilidade do Estado, 

diplomacia, história dos tratados e correspondências diplomáticas, matemática 

superior, contabilidade mercantil comparada e direito internacional, além da prática de 

banco-modelo.    

A partir desta oficialização e estruturação do ensino do comércio se tornaria 

possível a investidura de habilitações específicas para cada modalidade cursada, 

sendo de guarda-livros, perito judicial e apto a empregos públicos na área da Fazenda, 

agentes consulares, chefes de contabilidade, atuários de companhias de seguros, e 

aptos a empregos no Ministério das Relações Exteriores. Nos é muito claro que este 

modelo de ensino comercial tendia grandemente para a formação de funcionários 

públicos aptos ao comércio exterior, o que vem ao encontro do momento de expansão 

comercial internacional do Brasil do início do século XX.  

Em 1906, Nilo Peçanha, então Presidente do Estado do Rio de Janeiro, 

promulgou o Decreto n° 787, criando quatro escolas profissionais na unidade 

federativa, sendo três delas destinadas ao ensino de ofícios, e uma à aprendizagem 

agrícola. Este é dado por muitos pesquisadores, inclusive no site do Ministério da 

Educação e Cultura (2017), como o ponto inicial da oficialização do ensino profissional 

no Brasil, mas como pudemos ver anteriormente o ensino comercial já se desenhava 

há muito, e já estava minimante estruturado e oficializado há um ano. É evidente que 

os formatos da oferta do ensino profissional e suas condições de integração com o 

ensino básico foram reavaliados e revogados diversas vezes desde 1906, e a criação 

destas quatro escolas teve extrema relevância para o ensino profissional brasileiro, 

mas é equivocado considerarmos como sua fronteira inicial. 
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O período da República, ainda que segundo Azevedo (1953) “do ponto de vista 

cultural e pedagógico”, tenha sido “uma revolução que abortou”, ofereceu condições 

favoráveis para o desenvolvimento do ensino comercial.  

Cabe salientar, todavia, que ainda não havia neste estágio o que entendemos 

como ensino comercial de nível médio. Ainda que o curso geral de comércio seja o 

precursor do ensino comercial ainda há muitas diferenças neste quesito, em especial 

porque este primeiro não se bastava enquanto habilitação final, era um curso 

preparatório, e os segundos eram pensados como cursos que se bastariam em si, 

ainda que para a formação de técnicos e não bacharéis.  

 

 

1.1 .1  Os imigrantes e o ensino comercial 

 

As primeiras escolas secundárias comerciais, como viriam a se caracterizar no 

período de existência do Colégio Comercial Visconde de Cairu, objeto desta tese, tem 

uma de suas principais raízes na chegada dos imigrantes ao Brasil, que de certa forma 

desestruturou a hierarquia social dual entre classe elitizada e classe trabalhadora: 

embora tenham chegado ao Brasil como força de trabalho, os imigrantes eram 

educados, em sua maioria com habilitações técnicas, e desejavam escolas com um 

preparo adequado aos seus filhos: fosse para os ditos trabalhos 

administrativos/contábeis, fosse para as posições de mais prestígio técnico. 

É evidente que entre estas primeiras escolas, incentivadas pelos imigrantes, e 

as escolas comerciais secundárias da década de 1950, sobre uma das quais se 

prende este estudo, há uma grande diferença advinda da evolução da educação 

brasileira como um todo, bem como da evolução da sociedade brasileira. Entretanto, 

salientamos a importância de destacar esta origem, porque é deste modelo de escola, 

encorajada por imigrantes que viriam a fazer parte da primeira “classe média 

brasileira”, que deriva a escola comercial a que fazemos referências durante toda esta 

pesquisa, bem como o colégio profissional de alta formação – muito diferente do que 

se entendia como educação profissionalizante para formação de mão de obra. 

O que, no entanto, não ocorria ao sistema assim consagrado era o fato de a 
nova sociedade brasileira, que despontava com a República, já ser mais 
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complexa que a anterior escravocrata. Havia vários estratos sociais 
emergentes. O povo já não abrangia apenas a massa homogênea dos 
agregados das fazendas e dos pequenos artífices e comerciantes da zona 
urbana: transparecia a heterogeneidade da composição social popular, pela 
divergência de interesses, origens, posições. Existia já uma pequena 
burguesia, em si mesma heterogênea, uma camada média de intelectuais 
letrados ou padres, os militares em franco prestígio, uma burguesia industrial, 
ensaiando seus primeiros passos, e todo um contingente de imigrantes que, 
na zona urbana, se ocupavam de profissões que definiam classes médias e, 
na zona rural, se ocupavam da lavoura. Esses últimos eram, tanto no que 
respeitava ao nível cultural quanto ao que caracterizava os interesses, 
bastante diferentes das camadas camponesas que se ocupavam da 
economia de subsistência e, mais diferentes ainda, do contingente saído da 
escravidão. (ROMANELLI, 2013, p.42)     

 

A ênfase dada à influência dos imigrantes, ainda que eles não tenham sido os 

únicos responsáveis por esta mudança de olhar sobre a educação profissional, se dá 

porque estes chegam ao Brasil com um pensamento diferente do que seria a 

educação para o trabalho, e o grande amálgama de culturas proporcionada pela 

imigração de tantos países diferentes culmina neste novo pensamento.  

O surgimento desta camada social intermediária tornou a escola pensada para 

o trabalho, até então de caráter dualista, considerando trabalhos elitizados ou não-

elitizados, insuficiente para atender a demanda agora clamada pelo crescimento e 

complexidade sociais. Ressaltamos que a dualidade do sistema escolar era um reflexo 

da sociedade dualista escravocrata à qual pertencia, e considerado que a educação 

oferecida a um povo é sempre espelho da sociedade que a oferece, já não era mais 

possível insistir em uma escola que não considerasse a formação destes cidadãos 

que estavam no meio da estrutura social posta: não pertencentes à aristocracia por 

falta de prestígio e posses, também divergiam das classes mais populares de 

trabalhadores braçais, camponeses etc. As modalidades de ensino secundário e 

carreiras específicas serviam aos interesses de militares, eclesiásticos e de parte da 

pequena burguesia, mas não atendiam aos interesses dos imigrantes.   

O desenvolvimento do ensino comercial em nível médio se deu, desde este 

momento de gênese, nos estados mais ricos do Brasil, notadamente nos estados de 

São Paulo e Minas Gerais. E durante toda a sua evolução, como iremos demonstrar 

neste estudo, as escolas paulistas foram pioneiras e, muitas vezes, cederam as bases 

curriculares para que houvesse a implantação e desenvolvimento do ensino 

comercial, e posteriormente do técnico profissionalizante, em outros estados. Isto se 
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explica porque estes estados capitaneavam a política e neles residiam a maior parte 

dos intelectuais e personalidades influentes à época.   

A participação ativa do que consideramos a influência imigrante nestas 

iniciativas de ensino comercial em nível médio é tão marcante que os primeiros cursos 

com esta referência, desligados já da ideia de ensino comercial do século XIX e seus 

cursos superiores e aulas avulsas, foram atribuídos aos protestantes, no Mackenzie 

College em São Paulo e no Instituto Granbery em Minas Gerais. São muitos os 

exemplos, mas em São Paulo, como supracitado, surgiu a Escola Prática de 

Comércio, e esta teve, como um de seus fundadores, Horácio Berlinck, filho de 

imigrantes, o mesmo que, anos mais tarde, exerceria a posição de diretor-presidente 

na Escola de Comércio Álvares Penteado, reconhecida nacionalmente pelo 

desenvolvimento de cursos comerciais até os dias atuais, e da qual participou dos 

alicerces. O próprio Colégio Comercial Visconde de Cairu, estudado nesta tese, foi 

fundado por Nildo Iório, filho de imigrantes italianos, e posteriormente comprado e 

dirigido pelos irmãos Gaidargi, também filhos de imigrantes. 

A expansão do ensino comercial, de acordo com Carvalho (1965), não apenas 

acompanhou o desenvolvimento da economia brasileira, mas foi, na verdade, 

impulsionada por este desenvolvimento. A urbanização, que traz consigo novas 

culturas imigrantes e a necessidade de produção de mercadorias em larga escala, e 

o surgimento de empresas de grande porte, demandam o tipo de profissionais que o 

ensino comercial habilita, inclusive para facilitar os processos de comércio interior e 

exterior.  

Evidentemente sempre houve alguma formação comercial, inclusive para 

cargos de gestão média, uma vez que a atividade comercial sempre acompanhou a 

evolução da sociedade, mas Carvalho (1965) defende que até a década de 1920 esta 

era uma ‘formação empírica’, até porque as atividades até então não demandavam 

especialistas em contabilidade, legislação, finanças e outras especificidades da 

atividade comercial sistematizada. A institucionalização da educação comercial na 

década de 1920 seria uma resposta a este movimento.  

O Decreto n.4.724-A, de agosto de 1923 tornaria o ensino comercial mais 

parecido com a escola comercial secundária que estudamos nesta pesquisa, 

influenciado pela urbanização acelerada e pela imigração, bem como pelo 
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crescimento das casas de comércio e bancos. Saes e Cytrynowicz (2001) ressaltam 

que, neste momento histórico, é que houve a proliferação mais acentuada de órgãos 

administrativos no Brasil, e para seu funcionamento, era necessária a formação de 

burocratas de nível médio e superior. A demanda social por comerciários já ocorria 

como por advogados e médicos, e técnicos industriais.   

A partir de 1923 os diplomas de todas as escolas comerciais do Brasil, que 

neste momento aumentavam em São Paulo e se expandiam para o Nordeste, foram 

equiparados aos da Academia de Comércio do Rio de Janeiro, e os programas de 

ensino determinados em legislação também passaram a ser obrigatórios em todas 

estas instituições.  

Destacamos neste momento histórico o surgimento do movimento renovador 

da educação, em 1924, fruto do anseio por novas ideias e políticas educacionais, 

formado por educadores do Rio de Janeiro para criar a Associação Brasileira de 

Educação. Posteriormente a ABE seria muito importante na realização de 

Conferências Nacionais de Educação, palco dos grandes debates sobre educação 

que seriam os alicerces de manifestos e novas legislações.   

A fiscalização dos estabelecimentos de ensino comercial, prevista em 1923, só 

passou a ser efetiva em 1926. Isto porque, com o Decreto no. 17.329, de agosto de 

1926, fica instituído um regulamento próprio para as escolas comerciais, o que 

viabilizava sua fiscalização pelo Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Os 

fiscais, nomeados diretamente pelo ministro, deveriam se atentar à regularidade das 

aulas, ao cumprimento dos programas, à suficiência do aparelhamento escolar, à 

legalidade dos diplomas expedidos e à aptidão do corpo docente.  

Deste regulamento de 1926 ainda podemos encontrar algumas semelhanças 

com a organização do ensino atual no Brasil, ainda que com algumas adaptações. 

Entre outras medidas, ficava ali estabelecido que: as aulas deveriam ter quarenta 

minutos de duração; o período letivo deveria ter ao menos nove meses por ano; havia 

necessidade de acervo bibliográfico específico para cada disciplina; haveria critérios 

determinados e unificados para exames de admissão e validação de estudos; para a 

matrícula, os alunos deveriam ter uma idade mínima (12 anos para o curso inicial e 

16 anos para o curso sequencial) e apresentar documentação de saúde e vacinas; as 
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aulas de idiomas deveriam ser práticas, habilitando a fala e a escrita de outros 

idiomas. 

As disciplinas a serem ministradas nas escolas comerciais também foram 

revistas pelo Decreto no. 17.329, passando a ser vinte e oito no curso geral – já 

organizado em quatro anos – e quinze no curso superior. Apesar de se manterem as 

nomenclaturas de curso geral e curso superior, sua estrutura a partir de então já está 

bastante modificada em relação à 1905.  

O curso geral agora é composto de português, inglês, francês e matemática em 

três quartos do curso, enquanto contabilidade figura em todos os anos, subdividida 

em comercial, geral, bancária, agrícola e industrial, pública e de companhias de 

seguros. Além das cadeiras que já eram parte do currículo, somam-se também 

instrução moral e cívica, geografia do Brasil e história do Brasil, trazendo um caráter 

mais nacionalista aos currículos.  

Para o curso superior, agora dividido em três anos, temos os idiomas – 

espanhol, alemão e italiano – figurando em todo o curso e a manutenção de demais 

cadeiras, com poucos ajustes. A diferença mais sensível neste nível é a introdução de 

psicologia aplicada ao comércio no currículo, refletindo um movimento nacional, e 

mundial, da década de 1920, que buscava a disseminação e a utilização da psicologia 

aplicada às diversas áreas de conhecimento. Este foi o precursor do ideário da 

introdução da epistemologia de Piaget na educação comercial.  

 

 

1.2 Ensino comercial e instituições privadas 

 

A iniciativa privada foi a maior responsável pela expansão e disseminação do 

ensino comercial no Brasil, e, portanto, se fez muito importante para o Estado garantir 

certa uniformidade entre estes cursos, além de uma forma eficaz de fiscalizá-los, a fim 

de que houvesse realmente uma equivalência entre os conteúdos oferecidos e o saber 

adquirido pelos estudantes ao final destes cursos. 
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A escolha de uma instituição de ensino particular como objeto desta pesquisa 

reflete esta realidade: a grande responsável pela trajetória do ensino comercial no 

Brasil é a iniciativa privada. As poucas instituições de ensino comercial a cargo dos 

governos ou autarquias, quase que em sua totalidade, tem a história registrada e 

documentada por pesquisas, o que contribui para o conceito equivocado – mas muito 

disseminado – de que a história do ensino comercial pode ser sintetizada pela 

trajetória destas instituições. Como evidenciamos nesta tese, a história do ensino 

comercial é muito anterior às iniciativas governamentais de porte, e muito mais 

extensa. 

A partir de 1926, com a introdução do regulamento e da efetiva fiscalização do 

ensino comercial, passam a existir documentos que nos auxiliam grandemente na 

compreensão da trajetória da institucionalização do ensino do comércio: os relatórios 

do ministro da Agricultura, Indústria e Comércio4 contendo informações específicas 

sobre o ensino comercial.             

No relatório de 1926, o ministro afirma que já havia recebido a solicitação de 

reconhecimento por parte de vinte, dos trinta estabelecimentos de ensino comercial 

que funcionavam em território nacional. Esta é uma resposta expressiva da sociedade 

para a necessidade de legitimação e valorização do ensino comercial. De acordo o 

Relatório de 1926, com a aprovação do Decreto no. 17.329, ao qual fazemos 

referência até então, a fiscalização e o controle dos estabelecimentos de ensino 

comercial criados pela iniciativa privada pelo governo ficava aprofundada, na busca 

pela garantia da “eficiência, uniformização e graduação conveniente “, e incentivando 

o aperfeiçoamento destas escolas “de acordo com métodos modernos”. Nos relatórios 

seguintes haveria mais interpretações do ministério quanto aos benefícios deste 

decreto.      

Passado um ano, em 1927, no Relatório, o ministro ressalta que a moralidade 

e a idoneidade pedagógica das escolas estavam garantidas pela fiscalização, e que 

este processo separaria escolas sérias do que ele considerava escolas que 

promoviam a “concorrência desleal”. Era a passagem do ensino comercial para uma 

posição de mais prestígio na educação brasileira, deixando de ser considerado um 

                                                           
4 Apresentamos trechos destes relatórios, disponíveis em http://www-apps.crl.edu/brazil/ministerial, 
anexos a este estudo.  
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“curso noturno” para “empregados que buscavam promoção nos escritórios” para ser 

um curso de prestígio. Nos chama a atenção a expressão ‘patrões’ utilizada neste 

relatório, quando o ministro sustenta que os cursos formariam “contabilistas, patrões, 

gerentes, vendedores, compradores, anunciantes, homens de visão nova, capazes de 

manejar a riqueza do Brasil”, explicitando como sobredito uma aspiração de 

emergência das classes médias a partir do ensino comercial. 

Em 1928, em seu relatório anual, o ministro salienta a necessidade de 

adequação do espaço escolar para o recebimento do ensino comercial, com 

laboratório de química, museu comercial e escritório-modelo. Neste documento se 

registram vinte e uma escolas oficializadas, e vinte e sete fiscalizadas, dando a 

entender que muitas oficializações ainda não haviam se dado por estas questões de 

adequação de espaço. A ascensão social dos cursos comerciais aparece no Relatório 

de 1928, novamente na colocação de que os filhos das “melhores famílias” estão 

sendo matriculados nesta modalidade de ensino, e se enfatiza o progresso com a 

criação dos cursos comerciais nas escolas secundárias e internatos.        

O Relatório de 1929 já nomeia a Superintendência do Ensino Comercial como 

responsável pela fiscalização das escolas comerciais, e destaca que já se somam 

mais de setenta estabelecimentos de ensino comercial fiscalizados. Considerando 

que a fiscalização não é compulsória este número representa um resultado 

surpreendente.  

No ano seguinte, 1930, é criado o Ministério da Educação e Saúde pelo Decreto 

no. 19.402, e a Superintendência dos Estabelecimentos de Ensino Comercial é 

absorvida por este novo ministério. A criação de um ministério específico para a 

educação notabiliza a importância dada pela sociedade e pelo governo à 

institucionalização escolar como um todo. E, ao incluir o ensino comercial neste 

ministério, o Estado reconhece sua importância no desenvolvimento e tenta controlar 

esta oferta cada vez mais crescente e totalmente entregue à iniciativa particular.  

A este tempo, Saes e Cytrynowicz entendem que “havia ainda nítidas 

superposições na definição do que seria um economista, um contador e um 

administrador à época” (2001, p.45), e que “as profissões de economista, contador e 

mesmo a de administrador não eram entendidas como especializações alternativas, 

como partes de uma mesma atividade – a gestão dos negócios públicos e privados” 
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(2001, p.46), tornando ainda mais indistintos estes cursos para o grande público, que 

tendia a classificá-los, todos, como de formação para gestão parcial e trabalhos 

burocráticos. 

 

 

1.3 A reforma geral do ensino comercial  

 

Francisco Campos, ministro da Educação e Saúde, foi o promotor daquela que 

ficou conhecida como a reforma de 31, a reforma geral do ensino comercial. Ainda 

que já houvesse existido um Ministério da Educação de curtíssima duração no início 

da República, Campos ficou conhecido popularmente como o primeiro ministro da 

educação do Brasil, até pela extensão e impacto das reformas por ele propostas.  

Para Canabrava (1985) é entre as décadas de 1920 e 1930 que ocorreu o início 

da desintegração no sistema educacional brasileiro da estrutura dualista, em resposta 

às transformações econômicas e também sociais, mas preponderantemente pelas 

demandas das camadas médias e suas necessidades de formação de pequenas 

autoridades ‘entre classes’. Embora esta dualidade só tenha de fato sofrido uma 

ruptura a partir de 1940, é evidente que a reforma de 1931 é um indício deste 

movimento.    

Com uma série de decretos, o então ministro estabeleceu uma série de 

mudanças na educação brasileira. O primeiro deles, Decreto 19.850, de abril de 1931 

cria o Conselho Nacional de Educação (CNE), e é seguido por: Decreto 19.851 – sobre 

a organização do ensino superior; Decreto 19.852 – sobre a organização da 

Universidade do Rio de Janeiro; Decreto 19.890 – sobre a organização do ensino 

secundário; Decreto 20.158 – sobre o ensino comercial; Decreto 21.241 – também 

sobre o ensino secundário. 

A este conjunto de decretos, usualmente denominado ‘Reforma Francisco 

Campos’, são atribuídos méritos e elencadas críticas. Fazendo uso das palavras de 

Romanelli, se credita a esta reforma o mérito de “haver dado uma estrutura orgânica 

ao ensino secundário, comercial e superior” (2013, p.133), sinalizando uma 

intervenção objetiva do Estado sobre a educação. Entretanto, atribui-se a esta reforma 
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uma dura crítica à centralização excessiva do poder governamental da educação, que 

teria tido consequências que podem ser sentidas até os dias atuais no 

desenvolvimento da escola brasileira. Além disto, a total desarticulação entre os 

ramos de ensino, destacadamente entre o ensino comercial e outras modalidades, 

teria tornado estes cursos isolados, com uma única possibilidade de acesso a um 

curso superior, e mesmo assim somente para algumas habilitações em particular. A 

partir deste momento, até mesmo a transferência entre ensino secundário e ensino 

comercial se tornava inviável, ainda que se tratasse do ensino comercial propedêutico.     

Ficava então reservado ao governo federal, de acordo com Carvalho (1965), a 

conduta de vigiar, planejando, organizando, e sob certo ângulo incentivando, o ensino 

comercial. Saes e Cytrynowicz (2001) são taxativos ao afirmar que o crescimento das 

escolas comerciais foram uma resposta direta à demanda social de profissionais 

qualificados para ‘tarefas de gestão’, não somente pelo mercado em crescimento, mas 

também pelo próprio governo, porque era necessário acompanhar o desenvolvimento 

do nível de complexidade da economia.  

Iremos nos atentar, para este estudo, ao Decreto no.20.158, de junho de 1931, 

aprovado período de menos de um ano da tomada do poder nacional por Getúlio 

Vargas, e que trazia uma série de modificações ao ensino comercial no Brasil, com 

indicações de aproximação como o novo regime. Apesar de muitos estudiosos 

considerarem a ‘Reforma Francisco Campos’ um resultado da Revolução de 1930, 

entendemos que esta reorganização tem mais ligação com uma necessidade de maior 

controle governamental sobre a educação como um todo, e especialmente a 

comercial, porque, a nosso ver, o movimento de 1930 isolado em si não poderia ser o 

influenciador de tamanha mudança, mas pode ter agido como estopim para sua 

implementação. Entendemos que uma série de revoluções menores e concomitantes 

culmina no que se convencionou chamar de Revolução de 1930, sendo a reforma 

geral do ensino comercial uma resposta a diversas demandas daí oriundas.  

As mudanças econômicas pelas quais a sociedade passava intensamente se 

refletiam na educação, e o ensino comercial deixou de ser visto por uma parcela do 

Estado como uma busca dos grupos emergentes das camadas em ascensão por uma 

escola diferenciada, passando a ser considerado uma solução – mediante ajustes, 

claramente – para suprir a necessidade de uma nova mão de obra social, 

essencialmente burocrática.  
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Com respeito à economia, a evolução de um modelo exclusivamente agrário-
exportador para um modelo parcialmente urbano-industrial, afetou o equilíbrio 
estrutural dos fatores influentes no sistema educacional pela inclusão de 
novas e crescentes necessidades de recursos humanos para ocupar funções 
nos setores secundário e terciário da economia. [...] Uma vez estabelecido o 
desequilíbrio, que se acentuou sobretudo a contar de 1930, a crise do sistema 
educacional obedeceu, na sua escala evolutiva, ao jogo de forças que esses 
fatores mantinham entre si (ROMANELLI, 2013, p.47)  

 

Para a concessão de reconhecimento oficial do Estado, as escolas comerciais 

deveriam seguir exatamente a organização didática, a seriação e o regime escolar 

propostos neste decreto, oferecer um curso propedêutico e ao menos mais um curso 

especializado/técnico, organizar exames finais com a participação de bancas 

examinadoras com registro em atas, além de oferecer as instalações mínimas para 

cada curso, laboratórios, bibliotecas, escritório-modelo entre outros.  

Em oitenta e dois artigos o novo decreto estabelecia uma diferente organização 

e estrutura do ensino comercial, incluindo regulamentação da fiscalização federal, 

novos cursos, programas e regimento escolar. O ano letivo se iniciaria em 1 de março 

e findaria em 30 de novembro, contemplando férias de 30 dias entre meados de junho 

e meados de julho, com mínimo de dezoito aulas semanais de quarenta minutos cada, 

necessariamente duas de cada disciplina. As avaliações dos alunos poderiam ser 

feitas pelos professores apenas por meio de trabalhos práticos, arguições, provas 

parciais/finais orais e escritas, e deveria haver expressa autorização do 

superintendente de ensino aos programas das aulas desenvolvidos pelos professores.  

Além do surgimento do curso propedêutico de três anos, os cursos técnicos 

teriam seriação variada: secretário, guarda-livros, administrador-vendedor, atuário e 

perito contador. O curso propedêutico teria uma grade curricular bastante clássica, 

com três idiomas (português, inglês e francês), matemática, história e geografia da 

civilização, história e geografia do Brasil, física, química, história natural e caligrafia. 

Excetuando-se caligrafia e francês, e adaptando história natural para biologia, este foi 

o currículo básico do ensino de segundo grau regular por décadas que se seguiram. 

Para os cursos técnicos haveria cadeiras pertinentes a todas as habilitações, 

que permitiam que alunos de diferentes habilitações oferecidas pela mesma escola 

comercial assistissem a algumas aulas juntos, e seriam: noções de direito 

constitucional, de direito civil e de direito comercial, a fim de preparar os técnicos para 

a correta leitura e interpretação da jurisprudência em seus cargos; legislação fiscal, 
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atentando suprir a necessidade de que os técnicos compreendessem os mecanismos 

fiscais ativos; e mecanografia, para que os alunos fossem capazes de datilografar, 

proporcionando conhecimento prático a ser utilizado tanto para suas atividades de 

avaliação quanto  para seu desempenho profissional. As disciplinas de matemática 

comercial e de técnicas comerciais e processo de propaganda, por serem 

compreendidas como de grande utilidade em qualquer trabalho burocrático, também 

eram destinadas a quatro das cinco habilitações oferecidas, ficando excluída apenas 

a de secretário, possivelmente por sua duração mais curta. Esta junção de turmas em 

algumas disciplinas viria a ser uma tradição mantida em escolas comerciais, 

posteriormente escolas técnico-profissionalizantes. 

Outrossim, cada habilitação técnica possuía a indicação de algumas matérias 

específicas em suas grades curriculares para complementar as supracitadas, a saber: 

para a habilitação ‘secretário’, com duração de um ano,  aulas de correspondência – 

em português, inglês e francês, organização de escritório e estenografia; para 

habilitação ‘administrador-vendedor’, com duração de dois anos, aulas de inglês e 

francês comerciais, merceologia e tecnologia merceológica, desenho, economia 

política e finanças, e geografia econômica;  para habilitação ‘guarda-livros’, com 

duração de dois anos, aulas de noções de contabilidade geral, contabilidade mercantil 

e estenografia; para habilitação ‘atuário’, com duração de três anos, aulas de noções 

de contabilidade geral, contabilidade mercantil e de seguros, matemática financeira, 

cálculo atuarial, legislação de seguros, economia política e finanças, merceologia e 

técnica merceológica, estatística, estenografia; para habilitação ‘perito-contador’, com 

duração de três anos, aulas de noções de contabilidade geral, contabilidades – 

mercantil, industrial, agrícola, bancária, matemática financeira, história do comércio, 

da indústria e da agricultura, prática do processo civil e comercial, economia política 

e finanças, merceologia e técnica merceológica, estenografia, estatística. As 

habilitações ‘atuário’ e ‘perito-contador’, com mais horas/aula e as únicas a darem 

acesso ao ensino superior de finanças, contavam ainda com a disciplina seminário 

econômico, que intentando um aprofundamento maior dos estudos destes alunos, 

exigia a apresentação de monografia ao final do curso para conclusão.  

As habilitações de auxiliar de comércio (básica) e administração e finanças 

(superior), foram tratadas por esta legislação de forma diferenciada, mas tendo 

também suas grades de disciplinas previamente estipuladas pelo governo. Para os 



64 
 

auxiliares de comércio seriam oferecidas apenas as cadeiras de aritmética, noções 

preliminares de contabilidade e contabilidade mercantil, além de apenas dois idiomas 

– português e inglês. Já para o curso superior se garantiria uma ampla gama de 

estudos, incluindo ciência da administração, contabilidades, matemáticas, economia, 

legislações, direito, políticas, diplomacia, psicologia e sociologia, além de outras 

providências nas quais não iremos nos deter porque se distanciam dos fins deste 

estudo.    

As matrículas, além das exigências iniciais de idade e documentação, agora 

também seguiriam uma ordem pré-definida: primeiramente o curso propedêutico ou 

equivalente, em seguida os técnicos, e somente depois poderia ser cursado o superior 

em administração. Não seria possível que o aluno cursasse qualquer dos cursos 

técnicos sem ter concluído um curso secundário – fosse ele o propedêutico oferecido 

pelas próprias escolas comerciais ou um secundário regular equivalente.  

Passa a ser condição sine qua non para a expedição de diplomas a real 

conclusão do curso, considerada frequência mínima de dois terços para a prestação 

de exames finais, por parte do aluno, numa tentativa governamental de inibir qualquer 

comercialização de títulos. Em busca do que seria chamado de ´padrão federal do 

ensino comercial´, se tornou compulsória a solicitação de reconhecimento e 

fiscalização de todas as instituições comerciais em território nacional à 

Superintendência do Ensino Comercial, fossem elas particulares, de fundações, de 

estados ou de municípios, refletindo o possível receio do Estado em busca do total 

controle de uma parcela da educação então relegada à iniciativa privada.  

Uma contradição trazida por este decreto diz respeito ao papel dos professores 

na elaboração do conteúdo dos cursos. Ao tempo em que o Estado especificava 

exatamente quais deveriam ser os conteúdos lecionados em cada cadeira e para cada 

habilitação, de acordo com o que descrevemos acima, no artigo 21 deste decreto 

figura, como função dos professores, a elaboração dos programas de todas as 

disciplinas que lecionariam, a serem autorizados pela Superintendência do Ensino 

Comercial. A autonomia doutrinária aparentemente dada aos educadores pode ser 

interpretada também como um texto vazio, visto que não era uma autonomia refletida 

na realidade escolar.  
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À Superintendência do Ensino Comercial, que responderia diretamente ao 

então Ministério da Educação e Saúde Pública, além de fiscalizar as escolas 

comerciais existentes, caberia dirigir escolas de comércio, ciências econômicas e de 

administração diretamente vinculadas à União5. Fato desconexo, visto que se instituía 

também, a título de administrar o ensino comercial, um Conselho Consultivo do Ensino 

Comercial, presidido pelo próprio ministro.   

A duplicidade de cargos e/ou órgãos administrativos, ou, sob outra ótica, a 

constituição de organismos estatais com finalidades muito próximas, também pode 

ser constatada a semelhança de finalidade entre o CNE (criado para, entre outras 

disposições, firmar diretrizes gerais para o ensino secundário, técnico e superior) e o 

Conselho Consultivo do Ensino Comercial, que detinha competências semelhantes: 

 

Se nos lembrarmos de que o artigo 32 do Decreto 20.158 criou também um 
Conselho Consultivo do Ensino Comercial, concluiremos que as atribuições 
eram semelhantes às do Conselho Nacional, o que, naturalmente, redundava 
em multiplicação de órgãos com finalidades idênticas e justaposição de 
funções de órgão diferentes. Esta era uma das contradições da Reforma 
Francisco Campos, vista em seu conjunto. (ROMANELLI, 2013, p.143)    

 

Isto posto, e mediante todas as mudanças até aqui detalhadas, fica clara a 

interferência do Estado no currículo do ensino comercial a partir deste decreto, num 

período em que toda a nação está sentindo a pressão do novo governo político. A 

participação governamental deliberada dentro das instituições de ensino privadas que 

ofereciam o ensino comercial cerceia parcialmente características que eram próprias 

da estrutura de cada localidade, na intenção de homogeneizar o ensino comercial. 

Romanelli ressalta que as disposições teriam trazido “uma fiscalização e controle 

excessivos que centralizavam as decisões e que, determinando programas de forma 

minuciosa a partir do centro, tornavam rígida e inelástica a estrutura do ensino” (2013, 

p.142).   

 

                                                           
5 Ainda que pareça, a princípio, uma informação pouco relevante, vista a inexpressividade de escolas 

comerciais públicas, nos parece uma atitude que já assinala a intenção do Estado em se envolver 
diretamente no investimento neste ramo da educação, o que ficará marcado anos depois com a criação 
do Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAC), uma autarquia federal. 
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Ademais, o propósito da União para os egressos do ensino comercial neste 

período difere do posto anteriormente pela sociedade e documentado no Relatório de 

1927, que propunha a formação de ‘patrões’, ou gestores das classes médias. O agora 

Ministro da Educação e Saúde Pública, no Relatório de 1932, sustenta que se 

reservam aos formandos do ensino comercial as “atividades intermediárias entre 

produtores e consumidores na vida econômica do país”, complementando que a 

habilitação técnica destes trabalhadores representaria um duro golpe na burocracia 

rotineira que causava “entraves à prosperidade das indústrias” e “prejuízos ao 

consumo”.  Em outras palavras, ainda que reconhecendo o valor do ensino comercial 

e exaltando a profissão de perito-contador em especial, o discurso governamental 

tenta não empoderar, de forma alguma, estes estudantes, colocando-os como peças 

de uma engrenagem, apenas mais bem qualificadas e aptas a facilitar processos do 

que seus pares. 

Em 1932 já se contavam, de acordo com o relatório oficial, 192 cursos 

autorizados em estabelecimentos fiscalizados no Brasil, sendo metade no estado de 

São Paulo, seguido por Minas Gerais um quarto dos cursos. Isto reafirma a condução 

do desenvolvimento do ensino comercial liderada pelos paulistas. De acordo com o 

boletim Ensino Comercial6, já se somavam aproximadamente 12.300 alunos 

matriculados nos cursos comerciais neste período.   

É interessante assinalar que, em 1932, ao tempo em que foi detectada esta 

impressionante demanda do ensino comercial em São Paulo, também eclodia entre 

os paulistas a Revolução Constitucionalista de São Paulo, movimento a favor da 

constituição e que se opunha à tendência centralizadora do governo. Evidentemente 

as lideranças de São Paulo se sentiam ameaçadas com a situação, visto que 

dispunham até então de grande autonomia, essencialmente pela expressividade 

econômica do estado quando comparado ao restante do país, no que era conhecido 

como poder ‘café-com-leite’7. Todavia, no restante do país também podiam ser vistas 

outras dissonâncias do poder instaurado, e praticamente todos os setores reuniam 

movimentos de insurgência, em maior ou menor escala. 

 

                                                           
6 Boletim Comercial 20, de 1962, CAEC. 
7 Referência ao poder do Estado estar sempre, durante aquele período histórico, alternado entre as 
lideranças de São Paulo, representadas pelo café, e as de Minas Gerais, representadas pelo leite. 
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1.4 O Manifesto dos Pioneiros da Educação  

 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação surge no ápice da inquietação sobre 

mudanças na educação por parte dos educadores vanguardistas. Durante a IV 

Conferência Nacional de Educação os educadores referenciados deveriam se reunir 

a fim de elaborar diretrizes para uma política nacional de educação e, dada a polêmica 

surgida em torno de certos assuntos, notadamente a questão da laicidade na escola, 

não houve condições de se elaborar o documento. Em contrapartida surge, dali o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que viria a ser um dos documentos mais 

importantes para a história da educação brasileira, não somente por seu conteúdo, 

mas também pelas bases ideológicas que representa.  

Embora o cerne deste manifesto não tenha sido o ensino comercial, sua 

importância para a história da educação brasileira se dá em tamanha escala que não 

há nível ou estrutura qualquer da educação nacional que não tenha sido afetado por 

este, evidentemente em proporções diferenciadas para cada esfera. O documento, 

datado de 1932, é assinado por 27 educadores, a saber: Fernando de Azevedo, 

Afranio Peixoto A. de Sampaio Doria, Anisio Spinola Teixeira, M. Bergstrom, Lourenço 

Filho Roquette Pinto, J. G. Frota Pessôa, Julio de Mesquita Filho, Raul Briquet, Mario 

Casassanta, C. Delgado de Carvalho, A. Ferreira de Almeida Jr., J. P. Fontenelle, 

Roldão Lopes de Barros, Noemy M. da Silveira, Hermes Lima, Attilio Vivacqua, 

Francisco Venancio Filho, Paulo Maranhão, Cecilia Meirelles, Edgar Sussekind de 

Mendonça, Armanda Alvaro Alberto, Garcia de Rezende, Nobrega da Cunha, 

Paschoal Lemme e Raul Gomes8.     

As três provocações sociais que culminam no Manifesto dos Pioneiros, 

sumariamente, foram: a luta pela laicidade da educação, muitas vezes ameaçada ou 

deixada de lado pelos interesses religiosos de algumas instituições escolares 

mantidas por igrejas; a necessidade da coeducação, partindo do pressuposto de que 

homens e mulheres não deveriam ser vistos de forma diferente para a educação e 

defendendo a igualdade de direitos; e a importância do Estado se assumir como 

                                                           
8 Nomes grafados igualmente ao publicado no Manifesto, respeitadas as abreviaturas com que estes 
educadores preferiram referendar o documento.  
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educador, não apenas como gerente das ações educativas, buscando controlá-las e 

não oferecendo-as como direito a todos.  

Utilizamos a expressão ‘provocações sociais’ porque, no Manifesto, pela 

primeira vez até então, a educação é considerada um problema social. Numa análise 

filosófica, sociológica e psicológica da educação, estes 27 educadores brasileiros, 

representantes do movimento de renovação educacional e capitaneados por 

Fernando Azevedo, reivindicam mudanças de metodologias de ensino básicas, 

norteadas pelas novas correntes mundiais de educação – e serão muito bem-

sucedidos em algumas destas reivindicações, ainda que não imediatamente, como 

ficará explícito no desenrolar deste estudo. Já na abertura do Manifesto fica 

evidenciada esta visão: 

Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e 
gravidade ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico lhe podem 
disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. Pois, se a evolução 
orgânica do sistema cultural de um país depende de suas condições 
econômicas, é impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção, 
sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das 
aptidões à invenção e à iniciativa que são os fatores fundamentais do 
acréscimo de riqueza de uma sociedade. (Manifesto de 1932 apud Revista 
HISTEDBR, 2006, p.188) 

 

As chaves para a compreensão da influência do Manifesto em toda a educação 

brasileira posteriormente estão na relação dialética que este estabelece entre 

educação e desenvolvimento, focada em dois pontos principais: 1) no entendimento 

sociológico de que inaugura o pensamento de que a educação é uma questão social, 

e é importante para o desenvolvimento do país; 2) na colocação filosófica de que a 

educação é um direito a ser assegurado, tendo de ser dada maior importância a sua 

oferta e a sua qualidade. Pode-se também interpretar no trecho citado um prelúdio a 

pedagogia centrada no aluno, com base em conceitos como a epistemologia de Piaget 

entre outros. Este documento situa a educação no processo de desenvolvimento do 

Brasil.  

De forma sucinta, o Manifesto representa a tomada de conhecimento da 

situação real da educação naquele momento histórico e um compromisso em tentar 

modificá-la. É certo que uma dose considerável de otimismo quanto ao poderio da 

educação permeia esta declaração, mas, simultaneamente, os 27 educadores 

demonstram em sua colocação conhecimento acerca da debilidade das reformas 



69 
 

parciais propostas, como quando constatam que nas diferentes reformas pelas quais 

a educação passara  “em que impressiona vivamente a falta de uma visão global do 

problema educativo, a força inspiradora ou a energia estimulante mudou apenas de 

forma, dando soluções diferentes aos problemas particulares” (2006, p.190). Fica 

também registrada a necessidade, detectada por estes educadores, da proposição de 

um programa nacional de educação, integrado, onde o Estado se responsabilize por 

uma ‘educação para todos’, entretanto considerando, de forma muito realista, a 

incapacidade do Estado assumir a educação como um todo naquele momento: 

Assentado o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação 
integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos meios de o tornar 
efetivo, por um plano geral de educação, de estrutura orgânica, que torne a 
escola acessível, em todos os seus graus, aos cidadãos a quem a estrutura 
social do país mantém em condições de inferioridade econômica para obter 
o máximo de desenvolvimento de acordo com as suas aptidões vitais. Chega-
se, por esta forma, ao princípio da escola para todos, "escola comum ou 
única", que, tomado a rigor, só não ficará na contingência de sofrer quaisquer 
restrições, em países em que as reformas pedagógicas estão intimamente 
ligadas com a reconstrução fundamental das relações sociais. Em nosso 
regime político, o Estado não poderá, de certo, impedir que, graças à 
organização de escolas privadas de tipos diferentes, as classes mais 
privilegiadas assegurem a seus filhos uma educação de classe determinada; 
mas está no dever indeclinável de não admitir, dentro do sistema escolar do 
Estado, quaisquer classes ou escolas, a que só tenha acesso uma minoria, 
por um privilegio exclusivamente econômico. Afastada a ideia do monopólio 
da educação pelo Estado num país, em que o Estado, pela sua situação 
financeira não está ainda em condições de assumir a sua responsabilidade 
exclusiva, e em que, portanto, se torna necessário estimular, sob sua 
vigilância as instituições privadas idôneas (Manifesto de 1932 apud Revista 
HISTEDBR, 2006, p.193) 

 

Ao considerar a educação como um direito, e, portanto, que deve ser acessível 

a todos, inaugura-se uma nova forma de pensar a educação. A necessidade de o 

ensino ser proposto como um direito de todos e não mais um privilégio de alguns, 

deixando de ser um fator excludente para se tornar complementar, impõe ações a fim 

de desenvolver a rede de escolas e as estruturas de educação, para que alcancem a 

todos, o que era muito distante da realidade naquele instante. Romanelli aponta que 

aquele momento histórico “pedia, pois, que a educação se convertesse, de uma vez 

por todas, num direito, (...) e, como tal, deve concretizar-se e, para tanto, deve estar 

acima de interesses de classe” (2013, p.149). 
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Estas colocações, singularmente, tem uma ligação com o ideário dos 

renovadores, e com as bases do escolanovismo que também norteiam muitas faces 

deste movimento. Ainda que antes de meados da década de 1950 estes preceitos não 

apareçam frequentemente no contexto da educação comercial, como veremos no 

decorrer deste trabalho, eles passam a ser bastante presentes nas instituições 

vanguardistas que surgem em 50/60, como é o caso da instituição escolar que este 

estudo investiga. Data daí o pensamento de que “o método científico, aplicado ao 

estudo dos problemas educacionais, acabou gerando uma nova concepção de 

educação, segundo a qual é o educando, com o seu interesse, suas aptidões e 

tendências, quem deve ser o centro da ação pedagógica” (Romanelli, 2013, p.149). E 

o movimento das Escolas Novas, que influenciava alguns destes educadores, 

chegava ao Brasil por correntes em maioria europeias, sendo literalmente citada no 

Manifesto, em trechos como  

Nessa nova concepção da escola, que é uma reação contra as tendências 
exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional, 
a atividade que está na base de todos os seus trabalhos, é a atividade 
espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do 
próprio indivíduo. Na verdadeira educação funcional deve estar, pois, sempre 
presente, como elemento essencial e inerente à sua própria natureza, o 
problema não só da correspondência entre os graus do ensino e as etapas 
da evolução intelectual fixadas sobre a base dos interesses, como também 
da adaptação da atividade educativa às necessidades psicobiológicas do 
momento. O que distingue da escola tradicional a escola nova, não é, de fato, 
a predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas a presença, 
em todas as suas atividades, do fator psicobiológico do interesse, que é a 
primeira condição de uma atividade espontânea e o estímulo constante ao 
educando (criança, adolescente ou jovem) a buscar todos os recursos ao seu 
alcance, "graças à força de atração das necessidades profundamente 
sentidas". (Manifesto de 1932 apud Revista HISTEDBR, 2006, p.196) 

 

 e estando presente em conceitos como o do papel do interesse no processo 

educativo, próprios de John Dewey. 

Ainda que as recomendações do Manifesto estivessem muito além das 

possibilidades daquele momento, como a proposição de formação universitária para 

professores de todos os níveis de ensino, seu modernismo teve vitórias pontuais, e 

marcante influência nas escolas que surgiriam em décadas posteriores. Romanelli 

pondera que o Manifesto “representava o pensamento das lideranças jovens na 

composição das estruturas de poder da época” (2013, p.154). E a influência 

escolanovista na educação brasileira a partir dali é acentuada a ponto de inspirar não 
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somente o currículo, mas até mesmo a arquitetura dos prédios escolares e as 

estruturas de laboratórios e bibliotecas, como o caso do colégio objeto deste estudo.  

 

 

1.4.1 John Dewey e o movimento escolanovista 

 

Um dos intuitos de estarmos explanando aqui as dimensões do Manifesto dos 

Pioneiros é a introdução do movimento da Escola Nova no Brasil, que irá se refletir 

diretamente na constituição dos colégios modernos, e do qual a presença de ideais 

será acentuada no Colégio Comercial Visconde de Cairu, como será explanado no 

capítulo 2. Conquanto gostaríamos de fazer um pequeno aprofundamento sobre este 

movimento, para que fique mais clara sua interferência na história da educação 

brasileira como um todo. 

John Dewey, filósofo e pensador da educação, propôs uma forma de educar 

focada na prática sobre a teoria, é considerado o grande nome do movimento 

escolanovista e inspirou expressiva porção do ideário dos educadores envolvidos no 

Manifesto de 1932. Mesmo não tendo sido o primeiro teórico a aventar a ideia de que 

o aluno deveria ser o centro do processo educativo, e que a prática deveria ser mais 

valorizada dentro da instituição escolar, Dewey foi o pioneiro a registrar de forma 

concisa os preceitos do que viria a se tornar o movimento da Escola Nova por todo o 

mundo.  

Preocupados com a inserção da atividade prática e da democracia dentro dos 

muros escolares, Anísio Teixeira e outros educadores humanistas tomam como fonte 

as ideias de Dewey, e fica registrado no Manifesto dos Pioneiros o ideal de organizar 

a escola enquanto representação da sociedade – como arquitetado por Dewey. 

Apesar de não ser a única influência do Manifesto, e nem do movimento da Escola 

Nova no Brasil, John Dewey é certamente seu maior nome. É importante, inclusive, 

destacar que os expoentes do movimento no Brasil sempre deixaram clara esta 

influência recebida, e, de acordo com Cunha (1986), principalmente Anísio Teixeira, 

Fernando de Azevedo e Lourenço Filho deixam esta ascendência bem definida em 

suas obras.  
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Ainda que a maior parte da literatura especializada faça referência apenas aos 

conceitos da Escola Nova que dizem respeito a releituras do que chamamos hoje de 

Educação Infantil, existe nas propostas de Dewey uma preocupação bastante 

acentuada com o trabalho prático na educação das crianças mais velhas e jovens, no 

que foi clara a percepção dos autores do Manifesto de 1932 onde lê-se que: 

O que distingue da escola tradicional a escola nova, não é, de fato, a 
predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas a presença, em 
todas as suas atividades, do fator psicobiológico do interesse, que é a 
primeira condição de uma atividade espontânea e o estímulo constante ao 
educando (criança, adolescente ou jovem) a buscar todos os recursos ao seu 
alcance, "graças à força de atração das necessidades profundamente 
sentidas". (Manifesto de 1932 apud Revista HISTEDBR, 2006, p.196) 

 

O peso dado pela Escola Nova para a democracia dentro das instituições 

escolares a torna especialmente interessante para o trabalho com os jovens, por ser 

uma ordem política que permite grande desenvolvimento dos indivíduos no papel de 

decidir em conjunto o destino do grupo a que pertencem.  

Defensor da democracia e da liberdade de pensamento do aluno como 

instrumentos para a maturação emocional e intelectual no processo educativo, Dewey 

é um dos mais importantes representantes da educação progressista, na qual o 

principal objetivo é educar o indivíduo como um todo: físico, emocional e intelectual. 

Importante salientar que o conceito de democracia, para Dewey, “é mais do que uma 

forma de governo; é, principalmente, uma forma de vida associada, de experiência 

conjunta e mutuamente comunicada” (1959, p.93).  

A proposta de Dewey é de uma escola do pensamento, onde a teoria só tem 

sentido se servir como instrumento para a resolução de problemas reais, ou seja, 

como base para a prática. A Escola Nova traz em seus ideais a necessidade da 

valorização da capacidade cognitiva do estudante e sua preparação para a realidade 

com a qual irá se deparar. 

 A problematização da prática que justifica o estudo da teoria é tratada de forma 

diversa para cada nível de ensino, uma vez que cada faixa etária tem sua realidade 

própria e problemas que derivam desta, mas a temática principal gira sempre em torno 

da união entre teoria e prática. Com isto Dewey traz à tona a atual questão da 

significação do estudo escolar, e a aproximação entre aluno e escola, o que faz com 
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que até hoje sua teoria seja considerada por muitos educadores, integralmente ou 

como base para novas propostas.  

A nova doutrina, que não considera a função educacional como uma função 
de superposição ou de acréscimo, segundo a qual o educando é "modelado 
exteriormente" (escola tradicional), mas uma função complexa de ações e 
reações em que o espírito cresce de "dentro para fora", substitui o mecanismo 
pela vida (atividade funcional) e transfere para a criança e para o respeito de 
sua personalidade o eixo da escola e o centro de gravidade do problema da 
educação. Considerando os processos mentais, como "funções vitais" e não 
como "processos em si mesmos", ela os subordina à vida, como meio de 
utilizá-la e de satisfazer as suas múltiplas necessidades materiais e 
espirituais. A escola, vista desse ângulo novo que nos dá o conceito funcional 
da educação (...) "favorável ao intercâmbio de reações e experiências" 
(Manifesto de 1932 apud Revista HISTEDBR, 2006, p.196) 

 

A proximidade do aluno com o grupo e a constante troca de experiências 

também são, a todo tempo, ressaltadas por Dewey, que entende no trabalho conjunto 

uma forma diferenciada de construção de conhecimento e de criação de um ambiente 

educativo saudável. Em suas palavras, “a verdade fundamental é que o isolamento 

tende a gerar, no interior do grupo, a rigidez e a institucionalização formal da vida, e 

os ideais estáticos e egoístas” (DEWEY 1959, p.92). John Dewey influenciou muitos 

educadores ao redor do globo a repensar o fazer escolar, tendo sido a grande 

inspiração do movimento renovador da educação no Brasil, do qual emergiu o 

Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932.  

Considerado um dos primeiros educadores a propor a condução da educação 

com caráter reflexivo, seu grande mérito foi chamar a atenção para a capacidade de 

pensar dos alunos. Baseado no conceito de que o sucesso do processo educativo 

demandava a comunicação e a troca de ideias, sentimentos e experiências, e 

reconhecendo a crescente distância entre mundo escolar e mundo real à medida que 

as sociedades se tornam mais complexas, Dewey considera a escola como espaço 

onde as pessoas se encontram para educar e ser educadas.  

Ao reproduzir a comunidade em miniatura, a escola mostra aos alunos a 

realidade de forma organizada. A partir dos preceitos do escolanovismo, 

consideramos que a educação diz também respeito ao incentivo do desenvolvimento 

contínuo, e do respeito pelo conhecimento prévio.  
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1.5 Reforma Capanema e a Lei Orgânica do Ensino Comercial  

 

Retornando à evolução linear do ensino comercial no ano de 1943, nosso 

estudo se depara ainda com a Era Vargas, que se iniciou em 1930 e perdurou até 

1945. Todavia, o golpe de estado de 1937 e a implantação do Estado Novo 

representam uma forte ruptura com os sistemas até então florescentes na educação, 

por consequência do regime ditatorial. 

O regime militar, como costumeiramente ocorre onde é implantado, traz 

consigo diretrizes duras, quando não coercitivas das políticas públicas em andamento, 

e que cerceiam a atuação de grupos como o da educação renovadora. Curiosamente, 

embora tenha sido um duro golpe nos movimentos políticos que efervesciam à época, 

de acordo com Romanelli (2013) a burguesia, de uma forma geral, recebe o Estado 

Novo com simpatia. Em outras palavras, a classe média, grande interessada do 

ensino comercial, não fez oposição imediata aos novos ventos que estes tempos 

trariam. 

O final da ditadura militar, e consequentemente da Era Vargas, aconteceria 

oficialmente em 1945. No entanto, o fim do governo de Getúlio Vargas, por assim 

dizer, só se daria dali alguns anos, porque o governo eleito não representava oposição 

ao antigo regime, apenas visava efetivar seus princípios de forma mais democrática, 

menos autoritária. Não-oposição esta que ficou ainda mais evidente com a volta de 

Vargas ao poder em 1951, desta vez pelo voto popular. Destacamos destarte estes 

fatos porque, de certa forma, contextualizam as mudanças que então aconteceram, 

que demonstram uma atitude governamental propagada como nova, mas que carrega 

em si muito da antiga política de centralização estatal. 

Como previsto por seus opositores, o regime militar estagna os avanços que o 

setor da educação vinha construindo vagarosamente. A Constituição de 1934, por 

exemplo, refletia alguns ideais do Manifesto dos Pioneiros e colocava, de forma 

ampla, a educação como dever do Estado. Já na Constituição de 1937, que oficializa 

a nova forma de poder, a educação volta a ter característica supletiva por parte do 

Estado, enfatizando como outrora a fiscalização e o controle estatal sobre instituições 

escolares, vistas mais uma vez como aparelhos de controle social. 
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A partir de 1942 se inicia aquela que ficou conhecida como Reforma 

Capanema, que de reforma pouco apresentava. Mas, mais uma vez não estamos 

falando de uma reforma integral, que abarcasse todo o sistema educacional, mas de 

uma série de pequenas reformas, no formato de Leis Orgânicas específicas para cada 

nível e segmento de ensino, que em conjunto podem ser consideradas uma reforma. 

Como uma das razões da reforma, o ministro atesta o sucesso da antecessora, de 

1931, e entre outros dados estatísticos ele aponta o crescimento acerca do ensino 

comercial, que teria saltado de doze para setenta mil alunos matriculados em 

estabelecimentos reconhecidos.  

De 1942 a 1946 foram instituídas seis Leis Orgânicas do Ensino por meio de 

Decretos-lei, e a criação de serviços nacionais de aprendizagem também por meio 

destes, a saber: Decreto-Lei 4.048, de janeiro de 1942, criando o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI); Decreto-Lei 4.073, de janeiro de 1942, Lei Orgânica 

do Ensino Industrial; Decreto-Lei 4.244, de abril de 1942, Lei Orgânica do Ensino 

Secundário; Decreto-Lei 6.141, de dezembro de 1943, Lei Orgânica do Ensino 

Comercial; Decreto-Lei 8.529, de janeiro de 1946, Lei Orgânica do Ensino Primário; 

Decreto-Lei 8.530, de janeiro de 1946, Lei Orgânica do Ensino Normal; Decretos-Lei 

8.621 e 8.622, de janeiro de 1946, criando o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC); Decreto-Lei 9.613, de agosto de 1946, Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola.  

Três destas Leis Orgânicas fazem referência ao ensino técnico profissional, a 

do ensino industrial, a do ensino comercial e a do ensino agrícola. Além disto, a 

criação de Serviços Nacionais de Aprendizagem também influi diretamente na 

trajetória do ensino profissional no Brasil. Desta feita, a chamada Reforma Capanema 

introduz muitas mudanças no cenário que aqui estudamos. 

Ressaltamos de antemão que, ainda que não tenham contribuído com 

mudanças profundas de raiz ideológica ao ensino técnico, estas leis trouxeram 

alterações, em especial estruturais, que em muitos casos continuaram a fazer parte 

deste nível de ensino por muitos anos, o que nos impele a dar a ela reconhecimento.  

Uma característica em destaque, trazida por estas Leis Orgânicas, é a divisão 

do ensino técnico profissional em um ciclo fundamental de quatro anos, e um segundo 

ciclo técnico de três a quatro anos. Visto que, na década de 1940, considerava-se o 
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início do ensino médio aos doze anos, esta divisão seria aquela que embasaria a 

lógica das décadas vindouras, com o curso ginasial, de quatro anos, ainda fazendo 

parte do ensino fundamental, e o ensino médio complementando esta etapa, em três 

anos, oferecendo cursos de formação técnica apenas no que se convencionaria 

chamar de curso colegial. Mas visto que, nestes idos, ainda não se consideravam 

todos os ensinos técnicos profissionalizantes sob um mesmo teto, visto inclusive a 

impossibilidade de trânsito entre eles ou sua equivalência, nos deteremos para este 

estudo à Lei Orgânica do Ensino Comercial. 

Passa então, a partir do Decreto-lei 6.141, e dos Decretos-Lei 6.142 e 14.373, 

complementares a este primeiro, a haver novas regras para o ensino comercial, agora 

organizado em dois ciclos. Carvalho (1945) chamou a fase iniciada com a Lei Orgânica 

de “era da institucionalização do ensino comercial” (p.73), enquanto outros teóricos, 

como Saes e Cytrynowicz (2001), classificam o período compreendido entre 1943 e 

1971 como fase de profissionalização do ensino comercial. Isto porque, ainda que não 

estejamos falando de uma reforma unitária do ensino, que o considerasse como um 

todo, temos a partir desta legislação a expressa consideração do ensino comercial 

como ramo do ensino de Segundo Grau, não mais um curso que estaria um pouco à 

margem da estrutura de Ensino Médio regular. 

No primeiro ciclo, de duração de quatro anos, apenas um curso básico passaria 

a ser oferecido, e no segundo, com duração de três ou quatro anos, os cursos técnicos 

habilitantes ao comércio. As habilitações, por sua vez, também foram alteradas, sendo 

agora: comércio, propaganda, administração, contabilidade, estatística e secretariado. 

Escolas que ofereciam apenas o primeiro ciclo permanecem nomeadas escolas de 

comércio, já aquelas que oferecem também o segundo ciclo, ou apenas este, passam 

a receber a nomenclatura de escolas técnicas de comércio. 

Além da massiva participação da iniciativa privada com as escolas de comércio, 

e agora escolas técnicas de comércio também, a serem compulsoriamente 

reconhecidas pelo governo, a legislação prevê também os estabelecimentos federais 

de ensino comercial mantidos pela União e gratuitos, e propõe estabelecimentos 

equiparados, que deveriam ser mantidos pelos estados contanto que autorizados pela 

União. 
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A estrutura dos cursos de formação contemplava disciplinas de cultura geral e 

de cultura técnica, atividades sociais escolares e excursões, e práticas educativas – 

estas incluindo educação física e canto orfeônico para o primeiro ciclo. Para todos os 

cursos de formação seriam nove meses letivos, a iniciar em 15 de março e terminar 

em 15 de dezembro, considerando dez dias de férias em junho. Trabalhos, exercícios 

e exames eram previstos na legislação para a provação, podendo os exames 

ocorrerem nas férias. Para a conclusão era, ainda, obrigatória a presença em 75% 

das disciplinas e 70% das práticas educativas.  

Para o curso básico de comércio, de primeiro ciclo, que daria direito ao diploma 

de auxiliar de escritório, a estrutura seria: a) disciplinas de cultura geral: português, 

inglês, francês, matemática, geografia geral, geografia do Brasil, história geral, história 

do Brasil, ciências naturais; b) disciplinas de cultura técnica: desenho, caligrafia, 

datilografia, estenografia, escrituração mercantil, prática de escritório; c) práticas 

educativas: educação física e canto orfeônico. A instrução pré-militar chegou a ser 

elencada como prática educativa apenas para os alunos do sexo masculino, mas foi 

extinta pelo Decreto-Lei 9.331/46 já em 1947. A disciplina de economia doméstica era 

obrigatória e destinada apenas às alunas do sexo feminino, sendo cursada em apenas 

um dos anos. 

Os cursos técnicos de comércio apresentavam uma base semelhante de 

disciplinas de cultura geral, composta por português, francês e inglês, matemática, 

geografia humana brasileira, história administrativa e econômica brasileira, física, 

química e biologia. Quanto às disciplinas de cultura técnica, apenas mecanografia e 

direito usual eram pertinentes a todos os cursos, e em todas as grades havia pelo 

menos ‘noções’ de contabilidade. No mais, as disciplinas se dividiam da seguinte 

forma: para habilitação de assistente de administração aulas de elementos de 

administração, elementos de estatística e economia, contabilidade geral e aplicada, 

organização de empresas e de serviços públicos, administração de pessoal e de 

material, elementos de finanças; para a habilitação secretário aulas de organização e 

técnica comercial, elementos de contabilidade, biblioteconomia e arquivística, 

psicologia das relações humanas, estudos sociais, estenografia e datilografia; para a 

habilitação de técnico em contabilidade aulas de contabilidade geral, comercial, 

industrial, bancária e pública, elementos de economia e estatística, organização e 

técnica comercial, merceologia, prática jurídica geral e comercial; para a habilitação 



78 
 

de técnico em comércio e propaganda aulas de merceologia, elementos de economia 

e estatística, contabilidade geral e aplicada, técnica de compra, venda, 

armazenamento e distribuição, comércio de importação e exportação, organização e 

técnica comercial, técnica de propaganda, desenho técnico; para a habilitação de 

técnico em estatística aulas de estatística geral e aplicada, complementos de 

matemática e cálculo estatístico, elementos de contabilidade, ciências sociais, 

desenho técnico.  

Apesar de serem grades diferentes para cada habilitação podemos notar 

muitas semelhanças, e, a certo ponto, podemos afirmar que todas as habilitações 

carregavam um pouco das outras, fosse enquanto noções ou em disciplinas 

completas. As práticas educativas se resumiam à educação física para os cursos 

técnicos.    

A inflexibilidade para o acesso ao ensino superior, assinala Romanelli (2013), 

‘lamentavelmente’ foi herdada de outras reformas, como a Francisco Campos, e 

permanecia a obrigatoriedade de se seguir a mesma carreira cursada em nível técnico 

caso o aluno desejasse ingressar no ensino superior. Além de uma integração mínima 

entre graus de ensino, esta reforma garantia o acesso de todos aqueles que se 

formassem técnicos ao ensino superior, não apenas de algumas habilitações, porém 

permanecia a necessidade intrínseca de que fosse um curso diretamente relacionado 

à formação técnica, o que praticamente excluía a possibilidade de escolha destes 

formandos.    

Surge então aquele que seria o ponto de eclosão do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial, a necessidade de uma formação diferenciada e mais rápida 

para aqueles que já atuavam no comércio, e para estes alunos em especial poderiam 

ser ministrados cursos de especialização contanto que tivessem alguma formação na 

área. Esta necessidade se explica, entre outros motivos, pela série de mudanças de 

estruturas, disciplinas, finalidades e nomenclaturas dos cursos técnicos que 

expusemos até o momento. O alto custo para a manutenção de especializações, que 

demandavam atualizações muito constantes não só de pessoal docente como de 

equipamentos escolares, torna esta modalidade complexa de ser administrada 

juntamente com os cursos de formação pelas escolas regulares.  

 



79 
 

1.5.1 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) 

 

A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) é um 

marco na história do ensino comercial brasileiro, porém não é um divisor de água 

como muito estudiosos o qualificam. Pelo contrário, apesar de ter mudado muitos 

conceitos em relação ao imaginário popular sobre o ensino do comércio, e em 

detrimento de ter sido a iniciativa de fundo assistencialista mais bem-sucedida do 

governo brasileiro para o ensino comercial, a criação do SENAC não representa uma 

‘nova era’ em nosso estudo. 

Em realidade, o SENAC não pode entrar linearmente na trajetória até aqui 

traçada porque foi pensado como um sistema paralelo de ensino comercial. 

Explicamos: desde sua criação, não cabia ao SENAC desenvolver ou oferecer cursos 

de formação técnica completa, e sim aqueles cursos mais rápidos, práticos e de 

aperfeiçoamento, que, previstos na Lei Orgânica do Ensino Comercial, não se 

encaixavam na rotina didática das escolas comerciais e técnicas comercias 

existentes. Como a necessidade destes cursos se fazia urgente, e estes estavam 

longe do foco de interesse das escolas comerciais, em especial das privadas, o 

governo tratou de recorrer ao que Romanelli (2013) convencionou chamar de ‘sistema 

paralelo’. Organizado em convênio com o comércio, que seria a maior fonte de 

atualizações na área e um grande aliado na questão das tecnologias necessárias, o 

SENAC surge de uma iniciativa da União, mas desde seus primeiros atos sob a tutela 

da Confederação Nacional de Comércio. 

Para Carvalho (1965) é muito claro o objetivo do SENAC: “preparar mão-de-

obra para o comércio, e realizar a aprendizagem comercial do empregado já em 

atividade” (1965, p.81), em outras palavras, era uma proposta de ensino profissional 

rápido e prático para quem já estava no mercado de trabalho sem nenhum ou pouco 

preparo, e que deixava de lado características do ensino comercial como o interesse 

na formação para o ingresso no mercado de trabalho de forma qualificada e habilitada, 

e a base para prosseguir estudos em nível superior caso o aluno desejasse. Carvalho 

(1965) defende que a ideia fundamental com a criação do SENAC seria deixar a 

formação do pessoal técnico que futuramente iria ingressar no comércio à rede de 

estabelecimentos de ensino comercial já existente e criar paralelamente uma rede de 
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estabelecimentos de ensino e de cursos para preparar o pessoal já em atividade no 

comércio e que nele havia ingressado sem formação específica, assim como 

promover o seu aperfeiçoamento e especialização. Por isso mesmo, ao invés de 

cursos longos, como os de formação — 4 anos ou 7 — das escolas de comércio, os 

cursos do SENAC deveriam ter duração breve, de meses, ou, no máximo, três anos, 

feitos concomitantemente com o trabalho. Paralelamente, não se fechou a porta à 

participação do SENAC na obra da rede de estabelecimentos já existentes e destinada 

à formação do pessoal técnico para o comércio, embora sua função precipua seja a 

de aperfeiçoar e especializar o pessoal já em atividade. (CARVALHO, 1965, p.82) 

Portanto, os cursos oferecidos neste sistema paralelo não seriam os comerciais 

de formação, básico e técnico, e sim os que chamaríamos de cursos livres. Os cursos 

de formação não eram representativos, quando eram oferecidos. De forma alguma 

isto desmerece a relevância desta instituição para o ensino comercial e para a 

educação brasileira como um todo, mas daí se justifica a colocação deste sistema 

como uma parte importante da história do ensino do comércio, mas a parte, não 

podendo ser considerada como uma evolução do que havia ou uma prévia do que 

estava porvir.   

Criado em janeiro de 1946 pelo Decreto-Lei 8.621, o SENAI tinha uma estrutura 

muito parecida com a do SENAI, de instituição autárquica ativa em parceria com a 

parcela ativa socialmente naquele ramo de atuação, e com a administração 

encabeçada pelas confederações respectivas. Este viria a ser o padrão de todo o 

Sistema S, composto por autarquias federais responsáveis por aprendizagens 

profissionais. Mesmo que criado em 1946, um ano depois do ‘fim da Era Vargas’, a 

constituição do SENAC era tão parecida com a do SENAI que suscitou rumores de 

que sua criação já estaria proposta e ‘engavetada’ pelo governo anterior, como uma 

ação de continuidade proposta pelo novo governo que de fato não apresentava 

oposição ao antecessor e seguia linha de continuidade.  

A estrutura do Senac era a mesma do Senai, diferindo deste pelo fato de ser 
comercial o setor, e por ser dirigido e organizado pela Confederação Nacional 
do Comércio. Embora sancionado por um novo governo, o projeto de criação 
do Senac parece ter sido elaborado no governo anterior, assim como o texto 
do Decreto-Lei 8.622, da mesma data, que estipulava a obrigação de as 
empresas comerciais empregarem menores e matriculá-los nas escolas de 
aprendizagem do Senac, a exemplo do que determinava o Decreto 4.481, 
relativo ao Senai. (ROMANELLI, 2013, p.172)   
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Os cursos práticos de comércio ofereciam uma preparação profissional bem 

simples e prática, preparando profissionais sem formação prévia para diversos tipos 

de atuação no segmento comercial. Os cursos de aperfeiçoamento também eram de 

rápida duração, mas só eram oferecidos a alunos que já tinham uma formação 

comercial, a fim de que pudessem aumentar seus conhecimentos técnicos e adaptá-

los, por assim dizer, a novas tecnologias. Ainda que pudessem, os primeiros, ser de 

‘primeiro ciclo’, e os segundos, de ‘primeiro ou segundo ciclo’, eles não poderiam de 

maneira alguma ser caracterizados com os cursos de formação, não tinham nenhum 

grau de equivalência. Este é um dos maiores motivos para que os serviços de 

aprendizagem nacionais fossem caracterizados como paralelos ao sistema oficial de 

ensino, ainda que tivessem a participação do governo de forma exacerbada em sua 

organização.  

A história da criação e desenvolvimento do SENAC é amplamente divulgada e 

conta com diversos registros acadêmicos e literários. Em suma, de acordo com a 

história institucional apresentada pelo SENAC (2017), sua criação se deu, em 1946, 

com a finalidade de suprir a necessidade de capacitar trabalhadores para o setor 

terciário, com de mão de obra qualificada, e sua proposta gira em torno da oferta de 

educação profissional ‘de vanguarda’. No ano de 1947 a programação do Senac já 

era estendida a locais mais distantes dos grandes centros urbanos, inclusive àqueles 

que não contavam com prédios escolares com a proposta de ‘cursos volantes’ e aulas 

transmitidas ‘via rádio’. As primeiras ‘empresas pedagógicas’ do Senac foram criadas 

na década de 1950 ainda, e os estabelecimentos-modelo atendiam ao disposto nas 

legislações sobre a necessidade do ensino prático nos cursos de curta duração. Havia 

lojas, escritórios, restaurantes, supermercados-escola e até mesmo postos de 

gasolina. A partir de 1956 o Senac passou a ofertar também o Serviço de Orientação 

Educacional e Profissional, de aconselhamento laboral, com o objetivo de facilitar o 

ingresso no trabalho. Na década de 1960 são criados aqueles que viriam a ser os 

mais conhecidos projetos de estabelecimento-modelo, os restaurantes-escola e os 

hotéis-escola. As atividades do SENAC são desenvolvidas de forma ininterrupta até 

os dias atuais, tendo, com o passar do tempo, sofrido diversas alterações9. 

                                                           
9 A partir da década de 1980 pode-se considerar que houve um crescimento do SENAC com um novo 
perfil, de escola técnica e superior de formação, oferecendo cursos particulares e com custo 
significativo, coexiste ao SENAC de perfil assistencialista, que continua oferecendo cursos de formação 
rápida e extensão de baixo ou zero custo, entretanto ressaltamos que este desenvolvimento posterior 
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Não nos deteremos a esta história neste estudo porque seria uma distorção do 

foco, sendo para nós importante apenas entender o significado de sua criação no 

contexto histórico em que se deu e suas implicações e efeitos.  

Sobre o significado da criação deste sistema paralelo de ensino comercial, 

como acima disposto, entendemos que se fez necessário a fim de proporcionar uma 

educação profissional rasa aos jovens que ingressavam no mercado de trabalho sem 

qualquer formação prévia, e para aperfeiçoar aqueles que já há muito haviam 

concluído os estudos ou trabalhavam com questões diversas às estudadas em sua 

formação. Não entendemos, de fato, que o SENAC tenha, a este ponto, sido 

responsável por qualquer alteração que o sistema comercial formal de educação 

tenha sofrido a partir de então.  

Quanto às implicações de sua criação naquele instante social somos levados a 

crer que atuou como instrumento governamental para manter a dualidade do sistema 

educacional como já era posto. Mesmo compreendendo a necessidade de formar 

profissionalmente jovens trabalhadores, o Estado prontamente desenvolveu um 

formato de ensino profissional fora da coluna vertebral do ensino formal, portanto 

oferecendo educação a estes jovens sem que estivessem inclusos no sistema oficial 

– com o qual o governo já tinha demasiado trabalho para fiscalizar e controlar, visto 

que estava massivamente sob comando de particulares.  

Aqui nossa fala anterior sobre a camada intermediária e suas demandas, que 

estavam em grande parte refletidas nas escolas comerciais, se faz ver de forma 

bastante coerente. O sistema dual de educação mantido pelo governo, que se dividia 

entre ‘os que tinham muito poder’ e ‘os que trabalhavam para o poder’, não 

considerava a demanda daqueles que estavam no meio do caminho, e esta acabou 

sendo suprida com escolas de comércio pela iniciativa privada. Era certo que “as 

camadas médias e superiores procuravam sobretudo o ensino secundário e superior 

como meio de acrescentar prestígio a um status adquirido ou, ainda, como meio de 

adquirir status” (Romanelli, 2013, p.172). Com a criação dos serviços nacionais de 

aprendizagem se torna ainda mais clara esta dualidade, porque situa no terreno da 

                                                           
como instituição escolar formal, apesar de inequívoco, não o representa no momento e contexto-
histórico deste estudo, quando não apresentava representatividade enquanto escola de ensino 
comercial de formação. 
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educação popularizada uma escola que era vista como diferenciada, mas o faz 

oferecendo um tipo completamente diferente de ensino comercial: “Com o tempo e 

com a criação do Senai e do Senac, o sistema oficial começou a ocupar-se 

predominantemente dos cursos de formação, enquanto o Senai e o Senac passaram 

a ministrar preferentemente os cursos de aprendizagem” (Romanelli, 2013, p.173).   

De grande êxito, pela boa qualidade oferecida em seus cursos, e também pelas 

condições de estudo que oferecia aos alunos – seriam os primeiros estudantes 

brasileiros a terem uma contrapartida financeira para estudar, esta iniciativa é vista 

como uma oportunidade imensa de qualificação, mas pode também ser analisada 

como uma espécie de maquiagem de escola de comércio para todos, que mesmo 

sendo de grande importância no desenvolvimento de mão-de-obra qualificada se 

distanciava muito em princípios e prestígio da escola técnica comercial mas afastava 

a crescente demanda popular desta, que poderia inclusive empoderá-la culturalmente.   

A dualidade também se legitimava quando se utilizavam os números de alunos 

matriculados no sistema oficial e no paralelo para justificar o crescimento do segundo, 

numa propaganda que deixava de lado a atratividade da escola paralela – pela 

facilidade de ingresso, pelo pagamento aos alunos – contra a burocracia da primeira 

– acesso mais complicado, cursos seriados de longa duração, formação mais 

aprofundada. Em outras palavras, o uso dos números brutos de matrícula nos dois 

sistemas levava à falsa compreensão de que as escolas profissionais rápidas eram 

mais interessantes que as escolas técnicas comerciais, e por isso teriam uma procura 

maior e um crescimento expressivo, sem considerar que se tratava de escolas 

potencialmente diversas. 

De acordo com Romanelli (2013), esta proposta mantinha e acentuava o 

dualismo, que separa educação escolar aristocrática de educação escolar das 

camadas populares, que teria agora mais uma opção apenas. Esta legislação teria 

delimitado a demanda social da educação apenas a dois tipos: aqueles que 

permaneciam optando pela escola que “classificava” socialmente, e os estratos 

populares aos quais era oferecida a “escola que preparava mais rapidamente para o 

trabalho”, como se toda a questão educacional envolvida no ensino técnico 

profissionalizante se resumisse ao tempo de duração dos cursos. Entre outros 

problemas, isto alimentou ainda mais a discriminação social entre os segmentos 

educacionais.   
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1.6 A ebulição do ensino técnico comercial  

 

As décadas de 1950 e 1960 foram muito marcantes na expansão do ensino 

comercial, que notadamente passou a atender muito mais alunos. Neste período as 

escolas comerciais e técnicas comerciais aumentavam em número e em cursos 

oferecidos, atendendo à demanda crescente. Conforme explicado anteriormente, 

alguns estudos podem levar a uma distorção desta informação ao cruzar dados de 

crescimento do ensino oficial com os do paralelo, mostrando uma ascensão maior do 

segundo, mas que não pode ser levada em consideração dado que a oferta deste não 

era de formação técnica e sim de complementação de estudo ou de formação inicial 

para ingresso no mercado de trabalho.  

Conhecidos como os anos dourados do ensino médio, houve nestes anos não 

somente a expansão específica das escolas voltadas ao comércio, mas do ensino 

médio como um todo. Mas as escolas de comércio, de acordo com Canabrava (1985), 

neste período representavam uma opção muito atraente, porque permitiam o ingresso 

no ensino superior com o “respaldo financeiro” do exercício profissional já habilitado. 

Para melhor compreensão dos dados expostos reiteramos que, neste momento, ainda 

se considerava ensino médio todo o período que compreendia desde o final do 

primário até o ensino superior, somando o primeiro ciclo de quatro anos, o ginasial, e 

o segundo ciclo de três anos, o colegial.  

Podemos considerar que é a partir de 1955, com a eleição de Juscelino 

Kubitschek, que a sociedade brasileira sente verdadeira mudança no sentido da 

política nacional, uma vez que o governo Dutra foi, em muitos aspectos, uma 

continuação da era Vargas, e que este voltou ao poder ainda mais uma vez, mantendo 

seu ritmo centralizador e autoritário. Para Romanelli (2013), o governo de JK 

assegurou ”um clima de otimismo”, quando a entrada de capital internacional ganhou 

novas formas, mormente pela chegada de filiais multinacionais, o que trouxe novos 

ares ao comércio do país, e, portanto, influenciou seu ensino. De caráter 

desenvolvimentista e marcada pelo lema “cinquenta anos em cinco”, bem como pela 

construção da nova capital Brasília, a gestão de Kubitschek simboliza a época de 

crescimento de muitas áreas nacionais, que também tem nesta altura seus ‘anos 

dourados’. 
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Com o crescimento social se evidencia a necessidade de educação para a 

população como um todo, e isto interfere nos números que apresentaremos a seguir. 

Além disto, o fator profissionalizante dado ao ensino médio, nos segmentos comercial, 

industrial e agrícola, impulsiona ainda mais a procura pela continuidade de estudos e 

conclusão do ensino médio, até mesmo porque é a porta de entrada do ensino 

superior.  

Se faz importante salientarmos que a ação governamental via com muito bons 

olhos a iniciativa privada no setor técnico da educação, inclusive auxiliando 

financeiramente a organização de congressos. No Projeto de Lei 885 de 194810, que 

aprovado autorizou o auxílio financeiro ao IV Congresso Nacional de 

Estabelecimentos Particulares de Ensino de 1949, pode-se ler no relatório do parecer 

da Comissão de Finanças, que inicia colocando que “a iniciativa particular tem trazido 

ao movimento pedagógico do país uma colaboração inestimável”, e afirma que “no 

Brasil, é sempre melhor o ensino particular do que o oficial”,  trechos como “a história 

do ensino entre nós contém brilhantes capítulos, nos quais os estabelecimentos 

particulares ocupam um logar(sic) destacado” e  

Na verdade, talvez mais de 90% dos adolescentes que frequentam as nossas 
escolas de ensino médio se encontram matriculados nos estabelecimentos 
particulares. Esta inestimável colaboração para a formação da cultura 
nacional se acha também alicerçada em instituições educacionais de 
nobilíssimas e honrosas tradições, muitas das quais de raízes seculares e 
que aqui nasceram quando nascia a própria nacionalidade. A experiência e a 
dedicação ao aperfeiçoamento da obra educacional que secularmente vem 
sendo realizada, merecem aplausos e incentivos dos poderes públicos. (PL 
885/1948, Parecer Comissão de Finanças, p.2) 

 

Tudo isto, somado a outros tantos apontamentos no documento citado sobre a 

importância das instituições particulares e do vanguardismo de seus diretores na 

evolução do ensino brasileiro de nível médio, nos leva a prosseguir em nossa tese de 

que o ensino comercial - posteriormente ensino técnico profissionalizante, no  Brasil, 

teria sido moldado pelos ideários dos gestores da educação privada, influenciados 

grandemente pelas necessidades da classe média imigrante, que seria ainda mais 

fortificada nestes tempos com a facilidade de entrada  de capital e empresas 

estrangeiras.  

                                                           
10 Apresentamos cópia deste documento, na íntegra, nos apêndices desta tese. 
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Em Rachid (1970) podemos perceber a raiz social desta fala oficial, quando ele 

afirma que o segmento que promove e busca o ensino comercial privado em busca 

de promoção social é tão “consciente na escolha da educação que lhe convém que 

paga para obtê-la”, e complementa que o fazem mesmo que “ao lado da escola paga 

funcione um curso clássico ou científico da rede pública” (p.361), numa legitimação 

da sociedade ao avanço do ensino particular frente ao oficial.  

Carvalho (1965) aponta como outro propulsor do ensino comercial neste 

período o crescimento da oferta de cursos avulsos na área, por professores 

particulares ou escolas livres, como noções de contabilidade e datilografia, que 

despertavam o interesse do público por disciplinas comerciais. A criação de uma série 

de cursos comerciais pelos estados e municípios, notadamente no Paraná, em Minas 

Gerais e no Rio Grande do Sul, bem como a criação de uma escola comercial federal 

de grande porte no Rio de Janeiro, o Colégio Comercial Prof. Clóvis Salgado, também 

foram importantes na expansão nacional de acordo com o autor, ainda que para no 

estado de São Paulo não tenha se alterado a situação de primazia do ensino particular 

no segmento.  

Surge em 1954 a CAEC, Campanha de Aperfeiçoamento e Expansão do 

Ensino Comercial, a partir do Decreto 35.247, com vistas a aumentar a formação e o 

aperfeiçoamento dos professores por meio de encontros como cursos e congressos, 

e publicações de materiais didáticos. O propósito da campanha foi estimular e auxiliar 

o crescimento qualitativo do ensino comercial na iniciativa privada, uma vez que 

alguns autores, como Rachid (1970) apontam que o aumento de cursos não era 

acompanhado pelo aumento da quantidade de professores devidamente preparados. 

A questão em pauta seria que a formação docente não teria “acompanhado o ritmo 

de crescimento das matrículas” dos cursos comerciais, e a necessidade de pessoal 

teria feito com que as escolas recrutassem “na comunidade” os “elementos mais 

expressivos para atividades típicas para as quais não se encontrariam preparados” 

(1970, p. 358). Por exemplo, recrutava-se um renomado advogado para aulas de 

direito usual, mas sem que ele houvesse adquirido antes qualquer noção de didática 

ou metodologia de ensino, sendo assim este docente estava despreparado para 

lecionar, ainda que o conteúdo da disciplina lhe fosse de grande conhecimento.  

Um dos principais objetivos da CAEC é exatamente este: suprir a necessidade 

de formação pedagógica de docentes do ensino comercial advindos da prática 
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profissional. “De fato, a partir de então, dentro das limitações impostas pelos seus 

orçamentos, iniciou a CAEC uma ampla campanha pelo desenvolvimento quantitativo 

do ensino e em favor do aperfeiçoamento das práticas educativas em vigor nos 

estabelecimentos de ensino técnico comercial” (CARVALHO, 1965, p.95). Para esta 

formação se designa o SADEC, Serviço de Assistência Didática ao Ensino Comercial, 

liderado pelo SENAC, que escolhia professores – chamados preletores – e dirigentes 

escolares com práticas diferenciadas e modernas para ministrar seminários e aulas 

de metodologia para o professorado comercial.   

Nas próximas páginas traremos informações quantitativas, a fim de ilustrar este 

estudo e atestar veracidade a muitas informações por nós prestadas até o momento, 

além de agregar mais dados à evolução do ensino comercial aqui descrita.  

O crescimento exponencial do ensino médio como um todo e de suas 

ramificações, incluindo o ensino técnico comercial, representa também o momento de 

desenvolvimento social no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, de onde o 

ensino técnico profissionalizante iria se distribuir e organizar, a partir da década de 

1970.  

A tabulação abaixo mostra, de forma bastante clara, o salto evolutivo ocorrido 

na oferta e demanda por ensino médio no recorte histórico de 1950-1970. Indiciamos 

a década anterior e a posterior a fim de evidenciar os números totais: 

 

QUADRO 1 

Expansão da matrícula geral do ensino médio de 1940-1970 

 

Década Matrícula Índice de expansão 

1940 260.202 100 

1950 557.434 214 

1960 1.177.427 452 

1970 4.086.072 1.570 

Fonte dos dados: Estatísticas da Educação Nacional, 1960-1971, MEC. 
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Podemos notar, baseados nestes números, um índice muito expressivo de 

crescimento do ensino médio neste período. Trazendo estes números para 

percentuais de alcance da população de 10 a 19 anos (em idade escolar para o então 

ensino médio) fica mais visível o crescimento e a abrangência que este nível de ensino 

passou a apresentar, partindo de dois e chegando a quase vinte por cento de 

atendimento à população: 

 

QUADRO 2 

Evolução da taxa de escolarização do ensino médio de 1940-1970 

 

Década População  Matrícula % 

1940 9.772.003 260.202 2,16 

1950 11.810.882 557.434 4,71 

1960 15.716.320 1.177.427 7,49 

1970 21.665.724 4.007.475 18,49 

Fonte dos dados: Estatísticas da Educação Nacional, 1960-1971, MEC 

 Se nos debruçarmos sobre dados um pouco mais aprofundados sobre os 

números deste período chegaremos a outras verificações interessantes, como o 

aumento percentual da quantidade de egressos do ensino médio completo, que não 

abandonaram o curso ao final do ginasial: 

 

QUADRO 3 

Evolução da matrícula no ensino médio por períodos de 1940-1970 

e percentual de concluintes do ensino médio completo 

 

   Período                         1º Ciclo / Ginasial                          2º Ciclo / Colegial               % 

 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano  

1942/1953 120.173   90.233 74.340 58.636 57.913 45.721 33.059 27,5 

1945/1956 134.194 106.229 89.000 72.366 72.054 55.443 40.419 30,1 

1950/1961 212.826 171.280 135.236 110.052 107.769 78.078 64.846 30,5 

1955/1966 318.623 250.574 202.364 172.314 182.807 135.727 123.647 38,8 

1960/1971 569.496 442.281 382.651 338.187 359.216 287.950 248.712 43,6 

Fonte dos dados brutos: Estatísticas da Educação Nacional, 1960/1971, MEC. 
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 Como pode-se notar pelos valores do quadro, além do aumento da matrícula 

no ensino médio a cada ano, aumenta também a percentagem de alunos que o 

concluem nos dois ciclos, obtendo a habilitação final. Este é um indicativo importante 

porque demonstra que a valorização do título de técnico apresenta um aumento por 

parte da sociedade, e na última parcela representada neste quadro já temos mais de 

quarenta e três por cento de concluintes comparados ao ingresso bruto, ou seja, quase 

metade dos estudantes conseguiram finalizar os dois ciclos.  

 Complementando esta linha de pensamento, em 1942/1953, dos 33.059 alunos 

que concluíram o último ano do ensino médio, 16.450 ingressaram no ensino superior, 

um número bastante expressivo, representando 49,7% do contingente. Entretanto, em 

1960/1971, dos 248.712 egressos do ensino médio 191.585 ingressam na 

universidade, num impressionante percentual de 77%. Este é um retrato da mudança 

de paradigmas sociais que viria a se desenhar a partir da década de 1970, com o 

aumento da oferta de cursos superiores e sua valorização social acentuada, o que 

influenciará diretamente os rumos do ensino comercial a partir da década de 1980 

como explanaremos a tempo.  

 Retomando a linha de evolução da escola profissional, destacada do ensino 

médio como um todo, trazemos no quadro a seguir os números específicos do ensino 

médio comercial/industrial/agrícola, a fim de que se possa observar sua notabilidade 

em comparação ao contingente total de alunos: 

 

QUADRO 4 

Evolução da matrícula do ensino médio profissional de 1940-1970 

Década Matrícula Total Matrícula Profissional 

1940 260.202 90.145 

1950 557.434 150.475 

1960 1.177.427 309.249 

1970 4.086.073 1.030.421 

Fonte dos dados: Estatísticas da Educação Nacional, 1960-1971, MEC  
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Ainda que estes dados nos demonstrem a amplitude da participação do ensino 

profissional no agrupamento do ensino médio, para compreender especificamente a 

evolução da escola comercial neste intervalo da década de 1960 apresentamos dados 

mais precisos sobre a participação do ensino comercial nesta distribuição, em 

espaços menores de tempo, no quadro que segue:  

 

QUADRO 5 

Evolução da matrícula do ensino comercial de nível médio de 1960-1971 

Ano Matrícula Total 

1º Ciclo-Ginasial / 2º Ciclo-Colegial 

Matrícula Comercial  

1º Ciclo-Ginasial / 2º Ciclo-Colegial 

1960 910.283 / 267.144 104.676 / 81.258 

1963 1.322.993 / 396.596 152.139 / 109.115 

1966 1.889.799 / 593.413 174.093 / 132.215 

1969 2.719.165 / 910.210 221.601 / 190.987 

1971 3.442.705 / 1.119.421 223.174 / 244.770 

Fonte dos dados: Estatísticas da Educação Nacional, 1960-1971, MEC 

  

Estes números demonstram o crescimento constante do contingente de 

matrículas no ensino comercial. A busca dos alunos pelo ensino profissionalizante de 

nível médio, neste ponto, deve-se muito ao fato de que estes oferecem títulos 

profissionais para aqueles que não desejam ou não conseguem ingressar no ensino 

superior.  

Outrossim sublinhamos que, de acordo com os dados das Estatísticas da 

Educação Nacional 1960-1971 (MEC, 1972), a procura pelo ensino comercial era mais 

de quatro vezes maior do que a procura pelo ensino industrial na maioria dos anos, 

ainda que o segundo também oferecesse uma titulação técnica formal ao final do 

curso. Evidentemente este crescimento vem acompanhado pelo aumento na oferta de 

cursos e na quantidade de instituições escolares a oferecerem os mesmos, a notar:  
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QUADRO 6 

Expansão de cursos de ensino médio comercial de 1960-1971 

Ano 1º Ciclo / Ginasial 2º Ciclo / Colegial 

1960 534 790 

1963 744 984 

1966 789 1.157 

1969 1.024 1.494 

1971 1.038 1.710 

Fonte dos dados: Estatísticas da Educação Nacional, 1960-1971, MEC 

  

A escola comercial, que a este instante já passou por muitas reformulações, se 

inventa e se expande, tornando-se convidativa para a demanda crescente. Como 

apontam os números supra, a quantidade de instituições oferecendo o 1º 

Ciclo/Ginasial e o 2º Ciclo/Colegial é díspar, ou seja, muitas escolas diferentes 

ofereciam os cursos, e a quantidade de escolas técnicas comerciais já equivale a 

quase o dobro de escolas comerciais no início dos anos 1970. Isto ressalta a questão 

da busca pelo título da habilitação profissional oferecida, muito mais expressivo 

quando cursado o colegial técnico.   

 Quanto ao interesse das classes médias em manter e melhorar o ensino 

comercial, já documentado aqui em diversos momentos da trajetória da escola para o 

comércio, devemos indicar que ele permanece ativo, e esta camada da sociedade 

ainda pode ser caracterizada como a detentora do maior número de interessados nos 

cursos médios, conforme tabela abaixo:  

 

QUADRO 7 

Participação geral da população por classes sociais no ensino médio 1967 

Classes sociais  População Escolar  Percentagem 

Classe superior 1.064 18,48 

Classe média 2.917 50,68 

Classe inferior 1.774 30,82 

Adaptado de Romanelli, 2013, p.110 
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E, para encerrar este conjunto de indicadores do crescimento neste período, 

demonstramos a correlação entre o crescimento do número de estabelecimentos de 

ensino comercial e da matrícula de alunos, do início do século XX ao período aqui 

retratado:  

 

QUADRO 8 

Crescimento do ensino comercial em nível médio 1905-1965 

Anos  Estabelecimentos de  

Ensino Comercial  

Quantidade de  

Alunos 

1905 2 343 

1915 2 500 

1925 20 1.000 

1935 236 24.349 

1945 436 79.370 

1955 750 96.497 

1965 1.423 270.036 

Fonte dos dados: Carvalho, 1965, p.89 

 

As reflexões suscitadas pelos dados apresentados neste item são diversas, e 

gostaríamos de atentar para que, apesar dos notáveis progressos da educação média 

no Brasil, e dos números comprobatórios do progresso do ensino comercial, 

permaneciam existindo inconsistências legislativas e um currículo muito inflexível, que 

não caminhava no sentido da tendência mundial da escola centrada no aluno.  

As escolas comerciais vanguardistas almejavam a evolução dos currículos e 

uma maior independência dos sistemas governamentais, o que será contemplado em 

parte pela Lei de Diretrizes e Bases, que será aprovada no início da década de 1960, 

mas não receberá todo o suporte necessário nas legislações educacionais que se 

seguirão.  

É neste período, que aqui retratamos como anos dourados, que é inaugurado 

o Colégio Comercial Visconde de Cairu, objeto de estudo nesta tese. Conforme 
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explanaremos em momento oportuno as características sociais e políticas deste 

momento refletem muito em sua criação e em seus princípios pedagógicos, e 

ressaltamos, de antemão, que a característica otimista e desenvolvimentista destes 

anos, de altas apostas num desenvolvimento social muito rápido no Brasil, se refletirá 

na trajetória desta instituição escolar.    

 

 

1.6.1 O pré-projeto da Lei de Diretrizes e Bases  

 

O início do governo Kubitschek, embora muito marcado pela expansão de todos 

os setores de ensino, não apresentou reformas ou mudanças bruscas na legislação 

educacional.  

Até a década de 1960, a única alteração do ensino comercial desde a Reforma 

Capanema ocorreu no curso básico, com a divisão das disciplinas de cultura geral e 

de cultura técnica em obrigatórias e complementares, pelo Decreto 42.671 de 1957. 

Cada escola poderia fazer sua escolha, contanto que autorizada pelos órgãos 

governamentais, com o limite de oito matérias por série. Entre as disciplinas gerais, 

apenas francês e espanhol seriam consideradas complementares, permanecendo 

obrigatórias matemática, português, inglês, geografia do Brasil, história do Brasil e 

ciências naturais. As disciplinas técnicas obrigatórias passaram a ser desenho, 

caligrafia, noções gerais de comércio, prática de escritório e de comércio, ficando 

todas as restantes como complementares.  

Esta alteração pode não parecer representativa, mas foi bastante pertinente 

para a aproximação do curso básico com os outros tipos de curso oferecidos a partir 

dos onze anos, o que viria a ser um facilitador na transição deste ciclo para o ginasial, 

que viria a pertencer ao ensino fundamental. No restante, tudo permanecia como 

antes para o ensino comercial e técnico comercial.   

Entretanto, nos bastidores da educação, tramitava há alguns anos o pré-projeto 

daquela que seria a primeira Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira. 

Elaborado por uma comissão presidida por Lourenço Filho, organizada em 

subcomissões, sendo uma específica para o ensino médio. O anteprojeto foi 
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encaminhado à Câmara Federal em 1948 dando início a um longo caminho de 

discussões e adaptações até sua votação. 

Romanelli (2013) aponta que os resultados de todo esse processo de ‘marchas 

e contra-marchas’ relacionados à redação final da Lei de Diretrizes e Bases aprovada 

não foram muito frutíferos, porque a ideia inicial acabou por ser muito dilapidada, e 

como exporemos a frente ela continuou sendo cercada por outra legislação de pulso 

firme, que ainda que não a desabonassem também não a suportavam, mas do ponto 

de vista da luta pela manutenção das propostas do pré-projeto, os resultados “foram 

altamente positivos, pois revelaram, entre outros aspectos, da parte dos educadores 

da velha geração de 1930, agora acompanhados pelos da nova geração, uma 

disposição firme para a continuação da luta iniciada duas décadas antes”(2013, 

p.177), representada pelo Manifesto dos Pioneiros, e que foi interrompida pelo regime 

militar.  

As discussões levam mais de uma década em bastidores até a promulgação 

da LDB em 1961, mas não é um período homogêneo de debates. Até 1955, 

especialmente, o projeto não tinha o andamento esperado. Durante o percurso, 

substitutivos iam sendo anexados ao projeto inicial a fim de viabilizar sua votação.  De 

acordo com Romanelli (2013, p.178), em 1956, já eram quatorze os documentos, entre 

projetos, pareceres e emendas, que compunham o processo. Até 1958 o que temos 

são muitas discussões burocráticas sobre melhorias e alterações que deveriam ser 

feitas ao projeto para que ele fosse votado, e, a partir de 1958, temos um embate 

direto mais curto, de três anos, que resulta na aprovação final.  

A questão das instituições privadas fica evidente no que Carvalho (1960) 

classificou como segunda fase desta luta pela aprovação. Seguindo uma primeira 

etapa, em que se trabalhou muito com a interpretação da constituição e as 

possibilidades de adequação do pré-projeto, de forma que atendesse interesses 

antagônicos daqueles que eram a favor da nova constituição e daqueles que 

defendiam parcelas da anterior, neste segundo momento, que se inicia quase uma 

década depois, se nota um deslocamento da disputa da questão do projeto escrito 

para a real luta contra a centralização estatal, e, desta forma, a favor de instituições 

particulares de ensino. 
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Em verdade o próprio nome do projeto, ‘diretrizes e bases para a educação’, 

era de difícil aceitação para o setor mais conservador e centralizador do legislativo, 

vindo depois de um regime muito rígido e centralizador de quinze anos. A questão da 

descentralização era um ponto muito importante do pré-projeto, mas era também seu 

‘calcanhar de Aquiles’11, uma vez que despertava a ideia do ‘novo’ num grupo político 

conservador, que por vezes o temia e por outras o desacreditava.  

O anteprojeto proposto não fugia das bases constitucionais, atendia 

parcialmente as reivindicações dos pioneiros, refletia a realidade social e, ainda que 

não agradasse prontamente a todos os lados, seguiu continuamente por todo este que 

classificamos como primeiro período sendo talhado. Porém, ele sofre tantas 

mudanças e alterações que, ao entrar nesta segunda fase em 1958, com o substitutivo 

apresentado por Lacerda, ele já representava outro corpo de discussões e despertava 

novas críticas:  

Mas, por suscitar questões que os políticos da época não souberam resolver, 
este anteprojeto acabou morrendo, para ser, depois, substituído, na ordem 
do dia das discussões, por outro substitutivo proposto pelo Deputado Carlos 
Lacerda, substitutivo que gerou, desta vez, um clima muito mais carregado 
de polêmica, deslocado completamente o polo das discussões para outro 
ponto, a saber, o da “liberdade de ensino” (ROMANELLI, 2013, p.179)  

 

A proposta pela liberdade de ensino não deixava de ser uma forma diferente 

de tratar a questão da centralização/descentralização levando-a para outra esfera de 

discussão, menos política e mais filosófica, mas sem abrir mão de sua necessidade. 

Por meio de uma redação primorosa, se coloca a questão que colocamos em pauta: 

1) a educação é direito da família (artigo3); 2) a escola é prolongamento e delegação 

da família (artigo 4); 3) para desobrigar a família do encargo de educar cabe ao 

governo subsidiar educação particular ou oferecer educação gratuita (artigo 5). Em 

outras palavras, inteligentemente, se colocava que cabia ao Estado criar formas de 

que a família pudesse educar seus filhos, inclusive dando ênfase maior ao auxílio à 

iniciativa privada vista a dificuldade para que o governo alcançasse, àquele ponto, 

uma educação pública de grande alcance em áreas como o ensino comercial. 

                                                           
11 O calcanhar de Aquiles seria o ponto mais vulnerável do projeto, referência à mitologia grega, em 
que o ponto de vulnerabilidade do herói Aquiles seria o calcanhar por ser a única parte de seu corpo a 
não ter sido banhada no Rio Estige.  
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Seguindo por esta mesma direção, no artigo 7, se propõe a igualdade de 

condições às escolas oficiais e às escolas particulares, e se solicita a legitimação do 

da real liberdade de ensino e igualdade de possibilidades às iniciativas públicas e 

privadas, se opondo a um pretenso monopólio governamental do ensino, fosse pela 

expansão unicamente do sistema público, ou pela manutenção do sistema privado 

sob rigorosa supervisão e controle.    

 

Neste ponto é que esta discussão acerca do anteprojeto da LDB/61 nos cabe, 

interferindo na história do ensino comercial e do ensino técnico profissionalizante, 

porque quando o país discute se haverá ou não liberdade de ensino, em outras 

palavras, menos rigor nos currículos e mais possibilidade de criatividade e adaptação 

para a s instituições escolares, tocamos no cerne do desenvolvimento das escolas 

técnicas comerciais surgidas nos idos de 1950/1960, como o caso do Colégio 

Comercial Visconde de Cairu. A necessidade de fazer valer os parcos direitos de 

independência reservados às instituições de ensino, especialmente particulares, na 

Lei de Diretrizes e Bases aprovada em 1961, se reflete no aumento do número de 

escolas técnicas comerciais e em seus novos formatos, voltados ao atendimento de 

uma educação nova.  

 

  Para a aprovação da Lei 4.024 várias ações foram tomadas, não somente 

pelos educadores interessados em sua aprovação, mas por todo o grupo de atores 

envolvidos neste cenário, inclusive com a publicação em 1959 de um segundo 

“Manifesto dos Educadores”, que de acordo com Romanelli (2013) não teve a mesma 

repercussão que o primeiro. Neste documento os então pioneiros e seus associados 

teriam deixado um pouco de lado suas bases pedagógicas e escolanovistas para 

tratar do aspecto social da educação e dos deveres do Estado. Em dezembro de 1961 

a Lei foi enfim aprovada, com a sanção parcial ou integral de 25 dispositivos pelo 

então presidente João Goulart.  
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1.6.2 A LDB/61 e seu impacto na educação comercial  

 

Promulgada em dezembro de 1961, a Lei 4.024 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, divide opiniões: desde o otimismo absoluto de considerá-la a 

“carta de libertação” da educação ao pessimismo daqueles que imaginavam que ela 

nada mudaria.  

Carregada de diretivas referentes aos ideais universais da educação, aplicáveis 

a qualquer realidade, são o que Romanelli (2013) define como incontestáveis em 

termos axiológicos, porém de pouca objetividade. Já no Artigo 1 fica muito claro este 

caráter filosófico dos fins da legislação: 

Art. 1º A educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e nos 
ideais de solidariedade humana, tem por fim: 
a) a compreensão dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadão, 

do Estado, da família e dos demais grupos que compõem a 
comunidade; 

b) o respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem; 
c) o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 
d) o desenvolvimento integral da personalidade humana e a sua 

participação na obra do bem comum; 
e) o preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos 

científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as possibilidades e 
vencer as dificuldades do meio; 

f) a preservação e expansão do patrimônio cultural; 
g) a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 

filosófica, política ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de 
classe ou de raça.  

(Lei 4.024, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1961) 
 

 
Quanto ao formato de oferta do ensino médio como um todo a nova legislação 

mantém padrões muito próximos dos já considerados, como a duração mínima do 

período escolar de 180 dias. Fica disposto no Artigo 38 a necessidade de 75% de 

frequência obrigatória, mínimo de 24 horas semanais de trabalho nas disciplinas e nas 

práticas educativas, formação moral e cívica do aluno, iniciação artística e orientação 

educativa e vocacional.  

Nos  é pertinente a regulação do Conselho Federal de Educação feita por esta 

LDB, porque garante nesta a representatividade do ensino técnico comercial, inclusive 

sendo alguém da cena das escolas particulares, conforme descrito no inciso primeiro 

do Artigo 8: “Na escolha dos membros do Conselho, o Presidente da República levará 

em consideração a necessidade de neles(sic) serem devidamente representadas as 
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diversas regiões do País, os diversos graus do ensino e o magistério oficial e 

particular” (LBD/61).   

A mudança no critério de avaliações, com provas escritas (parciais ou finais) e 

trabalhos a critério do programa desenvolvido por cada professor, como explicitado 

no Artigo 39, dando ao educador a autoridade de julgamento e a liberdade na 

proposição das avaliações, representou uma mudança paradoxal na estrutura de 

ensino.  

A necessidade trazida no Artigo 42, de que o diretor das instituições escolares 

teria de ser profissional qualificado, é de grande relevância, porém é de fato um pouco 

evasiva, no sentido de que fica a critério de interpretação qual deveria ser esta 

qualificação ideal. 

A nós interessa muito uma alteração importante que a LDB/61 traz ao ensino 

comercial: a partir de então seria considerado uma das modalidades do ensino técnico 

em grau médio, lado a lado com os ensinos industrial e agrícola, equiparados em 

graduação como era desejado por educadores há mais de uma década. Com base no 

Artigo 41, passa a ser permitida a transferência de um curso de ensino médio para 

outro, mediante adaptação. Esta adaptação já havia sido prevista em legislação 

anterior, mas não era colocada em prática, dada a estagnação curricular obrigatória a 

todos os cursos médios até então12.  

Permaneceriam todos os ensinos técnicos de grau médio sendo oferecidos em 

quatro anos de ensino ginasial e pelo menos três de ensino colegial. O Artigo 49 

estabelece ainda, além das matérias técnicas, sejam inclusas quatro matérias do 

curso ginasial secundário nos dois últimos anos do primeiro ciclo, e cinco matérias do 

curso secundário no segundo ciclo, sendo uma optativa em cada ciclo. As disciplinas 

optativas de cada ciclo poderiam ser escolhidas por cada escola.  

O Artigo 51 é um respaldo à continuação dos sistemas de ensino paralelo 

profissional, mas que trata de mantê-los como paralelos, esclarecendo que poderiam 

dar acesso ao sistema oficial. Nele fica disposto que as empresas (industriais e 

comerciais) devem obrigatoriamente ministrar, de forma cooperativa com escolas, 

                                                           
12 A Lei 1.821 de março de1953 já previa a equivalência entre cursos médios de primeiro ciclo para 
matrícula no segundo ciclo, e do segundo ciclo para matrícula no ensino superior, respeitado o 
seguimento de curso na mesma área de formação. 
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aulas de ofícios e técnicas de trabalho a menores empregados por elas, dentro das 

regras estabelecidas pelo sistema de ensino ao qual pertencesse a escola cooperada, 

proporcionando assim uma quantidade expoente de parceiros aos serviços nacionais 

de aprendizagem. Permanecem os cursos de aprendizagem comercial podendo ter 

de uma a três séries, e os portadores de certificado de conclusão dos mesmos, ou 

carta de ofício13, poderiam matricular-se nos ginásios de ensino técnico em série 

adequada de estudos, a ser definida quando do exame de habilitação.   

Notadamente as diretrizes trouxeram novo fôlego às instituições privadas de 

ensino comercial, e lhes permitiram propostas mais audaciosas e vanguardistas, mas 

como qualquer legislação ela não foi capaz, por si só, de alterar todo um sistema 

social. Havia muitas outras forças incidindo sobre as escolas técnicas comerciais 

naquele momento histórico, e em 1962 entra em vigor a Portaria Ministerial no.69, que 

estabelece que se permaneça toda a estrutura descrita na Lei Orgânica do Ensino 

Comercial, contanto que não contrariasse expressamente a LDB. Em suma, de forma 

sutil o governo volta a estabelecer critérios bastante duros para o ensino comercial, e 

a expressa condição de que não se opusesse à LDB poderia ser compreendida de 

diversas formas, e manipulada quando a forma estabelecida pelas escolas não 

agradasse aos interesses dos mais poderosos.  

A portaria estabelece para os cursos da área de comércio a utilização das 

nomenclaturas ginásio comercial e colégio comercial, 180 dias letivos para cursos 

diurnos e 160 para cursos noturnos, e flexibiliza a avaliação final dos alunos 

desobrigando os exames parciais e permitindo a preponderância dos resultados 

obtidos nos trabalhos escolares realizados durante o ano letivo sobre as provas finais. 

Também estabelecia grades curriculares específicas nos moldes da antiga legislação. 

Para o curso ginasial de comércio as disciplinas obrigatórias nos dois primeiros 

anos seriam português, matemática, história, geografia e iniciação à ciência, e para 

as disciplinas optativas, previstas na LDB/61, poderiam ser escolhidas línguas 

estrangeiras modernas, língua clássica, desenho, música, iniciação a técnicas 

comerciais e noções gerais de comércio. Nos dois últimos anos do curso ginasial, 

seguiam obrigatórios português e matemática, e se incluíam ciências físicas e 

                                                           
13 Uma forma de declaração de trabalho, onde a empresa atestava o vínculo do funcionário a seu 
quadro ativo. 
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biológicas, prática de escritório e de comércio, sendo as opções para as disciplinas 

optativas línguas estrangeiras modernas, língua clássica, história e geografia, 

organização social e política brasileira, desenho, música, iniciação às técnicas 

comerciais e noções gerais de comércio. Os colegiais de comércio teriam as mesmas 

disciplinas obrigatórias durante os três anos, português, matemática, história e 

ciências físicas e biológicas, e as disciplinas optativas poderiam ser línguas 

estrangeiras modernas, língua clássica, psicologia, lógica, geografia, estudos sociais, 

filosofia, higiene, puericultura e dietética.    

Na Portaria 69/62 também ficavam especificadas as disciplinas técnicas 

obrigatórias a cada habilitação, além de direito usual - comum a todas as habilitações 

- e contabilidade geral e aplicada - para todos os cursos com exceção de técnicos em 

estatística - como seguem: para técnicos em administração aulas de elementos de 

administração e organização, elementos de economia, organização de empresas, 

técnica comercial e controle administrativo, ciências sociais, organização de 

empresas, princípios e técnicas de liderança, organização dos serviços públicos , 

administração de pessoal e material, legislação aplicada e estatística; para técnicos 

em contabilidade aulas de contabilidades comercial, bancária, pública, industrial e 

agrícola, elementos de economia, organização e técnica comercial, legislação 

aplicada, técnica orçamentária, técnica mecanográfica e processos mecânicos de 

contabilização; para técnicos em estatística aulas de estatística geral e aplicada, 

complementos de matemática, desenho técnico, elementos de administração e 

organização de elementos de economia, legislação de seguros e previdência social, 

teoria e técnica de seguros; para técnicos em comércio e propaganda aulas de 

desenho técnico, elementos de economia e de administração e organização, técnica 

de propaganda, técnica comercial e de negócios, estatística, relações públicas, 

legislação aplicada e ciências sociais; para técnicos em secretariado aulas de 

datilografia e estenografia, organização e técnica comercial, biblioteconomia e 

arquivística, técnica profissional, psicologia das relações humanas, estatística e 

ciências sociais.  

Com o intuito de atender à disposição da LDB/61, mas sem perder o controle 

das escolas de comércio, a Portaria 69/62 permitia às instituições alternativas ao 

currículo a fim de que se adequassem às peculiaridades da região e dos grupos 

sociais, mas estas eram mínimas. Nos questionamos se as adequações permitidas 
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representavam de fato uma harmonização com necessidades locais, como, por 

exemplo, a mudança de ‘contabilidade de seguros’ para ‘contabilidade de empresas’, 

mas, de toda forma, registramos que estas adequações eram facultadas às 

instituições escolares em alguns casos. 

Este período, que abrangeu a promulgação da LDB/61 e a Portaria 69/62 foi 

uma oportunidade de organização para o ensino comercial, e embora muitas 

mudanças propostas sejam mais significativas no texto destas legislações do que de 

fato foram na realidade, são incontestáveis as modificações ocorridas, dando corpo 

ao ensino técnico comercial que seria, de fato, o leito do ensino técnico 

profissionalizante porvir. Poderíamos ter alcançado um grau de individualidade e 

excelência considerável se mantivessem abertas as portas propostas pela LBD/61 

como proposta inicialmente, mas enquanto políticas educacionais que visavam 

alavancar ainda mais a quantidade de cursos e de alunos matriculados nas escolas 

técnicas comerciais esta dupla teve êxito, e propiciou uma trajetória ascendente para 

o ensino profissional em nível médio.  

          

 

1.7  O ensino profissional compulsório de 2º grau 

 

A partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de 1961, a atmosfera que 

circundava a educação comercial brasileira era de animação com as possibilidades 

de inovação que pareciam aos poucos ser abertas, e de expectativa pela resolução 

das dificuldades ainda encontradas com o excesso de dureza dos currículos. De uma 

forma geral o clima era de esperança nos anos que viriam.  

Entretanto, em 1964, o Brasil sofre novo golpe de Estado e entra em um novo 

período de regime ditatorial, que desta vez se estenderia por vinte e um anos, 

terminando em 1985. Com o novo regime, como era de se esperar, novas regras e 

novos sistemas, e singularmente, considerando ser uma ditadura, maior anseio 

governamental sobre o controle do sistema educacional e do que é dito dentro das 

salas de aula.  
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Com a década de 1970, conjuntamente com os resultados positivos de toda a 

expansão no setor comercial que acompanhamos até aqui, irrompeu uma novidade 

que viria a mudar os rumos de tudo que se planejava: o ensino profissional passou a 

ser obrigatório a todos que cursavam o ensino médio, por força de Lei.  

O regime militar implantou uma reforma de ensino a partir da Lei 5.692, de 

agosto de 1971, com nova regulamentação para a educação. Ainda que também 

tenha recebido a nomenclatura de Lei de Diretrizes e Bases, esta legislação não é 

reconhecida homogeneamente como uma LDB por seu caráter autoritário, e por ter 

praticamente desmontado as estruturas filosóficas e sociológicas que fizeram surgir o 

conceito de “Lei de Diretrizes e Bases”. No entanto, neste trabalho, a caracterizaremos 

como sendo Lei 5.692 e não como LDB/71, por não ser uma lei autônoma como a 

LDB, e termos aqui como finalidade a maior fidelidade possível à história do ensino 

comercial no Brasil em seus contextos político-sociais.  

A justificativa para a nova reforma, de acordo com Velloso (1970) era simples: 

o governo entendia que o crescimento acelerado de cursos médios estava 

desordenado e seus egressos, habilitados profissionais, não estavam atendendo 

propriamente às necessidades do mercado de trabalho. Desta feita, uma vez 

padronizado de acordo com as demandas sociais caracterizadas pelo próprio 

governo, formaria contingente devidamente preparado e suficiente para atender ao 

mercado de trabalho. Nos abstemos de tecer comentários acerca do quão dogmática 

esta justificativa se coloca, nos detendo apenas a apontar que não houve considerável 

mudança neste panorama após este período, apenas o enfraquecimento dos cursos 

técnicos como um todo. 

A maior mudança trazida pela Lei 5.692/71 foi a separação da educação em 

primeiro e segundo graus. Passa a ser considerado primeiro grau todo o período que 

compreende o primário e o ginásio, de oito anos, e passa a ser considerado segundo 

grau o colegial, ou os três a quatro anos restantes do ensino médio. Lê-se, em seu 

Artigo 1 que o ensino de 1º e 2º graus “tem por objetivo geral proporcionar ao 

educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 

consciente da cidadania”, e, para dirimir quaisquer dúvidas, no inciso 1: “para efeito 

do que dispõe os artigos 176 e 178 da Constituição, entende-se por ensino primário a 
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educação correspondente ao ensino de primeiro grau e por ensino médio, o de 

segundo grau”.  

De certa forma a preparação para o trabalho já iniciaria no 1º grau, mas de 

forma absolutamente genérica, sendo continuada em um grau proposto diretamente 

para o trabalho. Destacamos em Romanelli que “o ensino de 1º grau, além da 

formação geral, passa a proporcionar a sondagem vocacional e a iniciação para o 

trabalho” e, e continuidade, “o de 2º grau passa a constituir-se, indiscriminadamente, 

de um nível de ensino cujo objetivo primordial é a habilitação profissional” (2013. 

p.248) 

Para o ensino comercial esta alteração ultrapassa muito a questão de 

agrupamento de alunos por idade, mas interfere diretamente nas concepções básicas 

dos cursos, uma vez que eles passam a ser divididos pela metade: só é então ensino 

profissional o que restou do ensino médio, ou o segundo grau, porque o primeiro grau 

passa a ter caráter propedêutico como um todo e está totalmente integrado com o 

ensino primário para uma formação de caráter generalista. 

Não bastasse esta ruptura total com o que se conhecia como ensino médio até 

então, no agora segundo grau predominaria a formação especial sobre a formação 

geral, a fim de que todos os concluintes deste nível de ensino estivessem habilitados 

ao trabalho. A profissionalização compulsória daria ao aluno a possibilidade de 

ingressar no mercado de trabalho de forma qualificada caso seu acesso à 

universidade não fosse desejado ou possível.  

Esta medida retrata a ideologia de escola para o trabalho daquele regime, que 

abandona grandemente a ideia da educação já como um trabalho e a relega ao papel 

de preparatória para o mercado, e também o temor do governo sobre o aumento de 

candidatos ao vestibular, egressos do grau médio imediatos e de anos anteriores, não 

ser absorvido pela quantidade de vagas oferecidas pelas universidades existentes, 

fator que já vinha se demonstrando de acordo com o quadro abaixo:   
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QUADRO 9 

Concluintes do ensino médio candidatos ao vestibular na década de 1960 

Ano 
Concluintes 

Ensino Médio 

Candidatos ao 

vestibular 
Vagas 

Relação 

candidato/vaga 

1960 61.101 64.635 35.381 1,8 

1964 95.417 97.481 57.990 1,7 

1968 260.658 214.996 88.588 2,4 

Adaptado de Romanelli, 2013, p.120 

 

Evidentemente esta nova divisão do ensino exigiria uma nova organização 

curricular, que só poderia ser delegada diretamente às instituições escolares se fosse 

considerado dar a elas liberdade absoluta, o que não estava nos planos do governo. 

Para a disposição de currículos atribui-se então um grande poder aos Conselhos 

Federal e Estaduais de Educação, como disposto: 

Art. 4º Os currículos do ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, 
obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, 
conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades 
locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos 
alunos.  
      § 1º Observar-se-ão as seguintes prescrições na definição dos conteúdos 
curriculares:  
      I - O Conselho Federal de Educação fixará para cada grau as matérias 
relativas ao núcleo comum, definindo-lhes os objetivos e a amplitude.  
      II - Os Conselhos de Educação relacionarão, para os respectivos sistemas 
de ensino, as matérias dentre as quais poderá cada estabelecimento escolher 
as que devam constituir a parte diversificada.  
      III - Com aprovação do competente Conselho de Educação, o 
estabelecimento poderá incluir estudos não decorrentes de materiais 
relacionadas de acôrdo com o inciso anterior.  
      § 2º No ensino de 1º e 2º graus dar-se-á especial relêvo ao estudo da 
língua nacional, como instrumento de comunicação e como expressão da 
cultura brasileira.  
      § 3º Para o ensino de 2º grau, o Conselho Federal de Educação fixará, 
além do núcleo comum, o mínimo a ser exigido em cada habilitação 
profissional ou conjunto de habilitações afins.  
      § 4º Mediante aprovação do Conselho Federal de Educação, os 
estabelecimentos de ensino poderão oferecer outras habilitações 
profissionais para as quais não haja mínimos de currículo prèviamente 
estabelecidos por aquêle órgão, assegurada a validade nacional dos 
respectivos estudos.                                                 .                                                                                                                                         
(Lei 5692/71 de Diretrizes e Bases da Educação) 
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Reserva-se ainda ao CFE outras atribuições, como “autorizar experiências 

pedagógicas, com regimes diversos dos prescritos na presente Lei, assegurando a 

validade dos estudos assim realizados” como disposto no Artigo 64, e a fixação de 

“normas de revalidação dos diplomas e certificados das habilitações, correspondentes 

ao ensino de 2º grau, expedidos por instituições estrangeiras”, como fica definido no 

Artigo 65.  

A proposta de educação seriada dividida em dois graus é baseada em dois 

princípios, da continuidade e da terminalidade. O conceito de continuidade seria 

garantido pelo oferecimento de uma ampla base geral de conhecimentos, 

absolutamente presente nas primeiras séries do 1º grau e com diminuição gradativa 

até o final do 2º grau, dando espaço aos poucos para os conhecimentos específicos, 

no caso profissionalizantes. “A passagem gradativa do geral para o particular é que 

garante a continuidade das séries anteriores nas posteriores” (ROMANELLI, 2013, 

p.249). Já a questão da terminalidade seria garantida por cada grau de ensino se 

bastar, ser finito em si, ou seja, a formação em 1º grau não deixaria de ser uma 

formação completa, mas seria uma formação geral, enquanto a formação em 2º grau 

teria o caráter de formação para o trabalho, completa também em si. 

O quadro abaixo, adaptado de Romanelli (2013), auxilia na compreensão da 

divisão proposta e seus objetivos:  
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QUADRO 10 

Conteúdo do ensino de 1º e 2º graus 

 

 

 

 Matéria 

atividade ou disciplina 

  

      

      

Educação geral   Formação especial 

      

Base comum de 

conhecimentos 
  

1º grau: sondagem de aptidões e 

iniciação para o trabalho 

2º grau: habilitação profissional 

      

Define a continuidade   Define a terminalidade 

      

1º grau: exclusivo nas primeiras 

séries, predominante nas últimas 

2º grau: em segundo plano 

  

1º grau: em segundo plano, 

nas últimas séries 

2º grau: predominante 

      

Núcleo comum                                   

e parte diversificada 
  Parte diversificada 

Fonte: Romanelli, 2013, p.251 

 

No mais, a legislação mantinha mínimos já antes estabelecidos, de 180 dias 

letivos e presença mínima de 75% nas disciplinas, e a necessidade de registro junto 

ao MEC dos diplomas expedidos pelas instituições escolares aos habilitados 

profissionais.  

De toda forma, a Lei 5.692/71 abala as estruturas da educação profissional no 

Brasil, e exige uma recomposição total de quadros e de propostas, menos idealistas 

e mais resignadas. Ainda que algum retrocesso já fosse esperado, pelos envolvidos 
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com os movimentos de renovação da educação e pelos pioneiros, com a fixação de 

novo regime militar, estas alterações transcenderam as profecias. 

A formação geral no 2º grau, comum a todos os cursos, determinada pelo 

Conselho Federal de Educação pelo Parecer 853 e pela Resolução 8, ambos de 1971, 

seria composta por: língua portuguesa, literatura brasileira, língua estrangeira, 

educação artística, educação moral e cívica, história, geografia, matemática, ciências 

físicas e biológicas, e organização social e política do Brasil. 

Por meio do Parecer 45/72 e da Resolução 2/72, o CFE ocupou-se de 

apresentar as vigentes regras para o ensino comercial, agora técnico em 2º grau. 

Porém, diferentemente disposições anteriores que elencavam as disciplinas de cada 

um dos cursos, ela traz um catálogo de habilitações profissionais extraídas do 

documento básico proposto pelo Departamento de Ensino Médio MEC. Eram 52 as 

habilitações independentes, que dispunham do detalhamento das matérias do 

currículo mínimo e carga horária, e mais outras 78 habilitações estavam reunidas em 

grupos afins. Todas as antigas habilitações comerciais foram agrupadas, passando a 

ser o conjunto: assistente de administração; contabilidade; estatística, publicidade; 

secretariado; e comercialização e mercadologia.   

Para todos os ensinos técnicos comerciais, agora condensados em um, por 

assim dizer, as disciplinas de formação especial deveriam ser: economia e mercados, 

mecanografia e processamento de dados, estatística, direito e legislação, psicologia, 

contabilidade e custos, organização e técnica comercial, administração e controle, 

desenho, publicidade, técnicas de secretariado, compra e armazenamento, 

exportação e importação. A divisão das matérias por curso não era uniforme, 

naturalmente, senão sequer se justificaria a divisão por habilitações na formação final, 

mas a diferença entre os cursos se tornou mais relativa à quantidade de disciplinas – 

habilitação em comercialização e mercadologia, por exemplo, teria dez disciplinas, 

enquanto habilitação em contabilidade teria apenas seis. Ainda que haja bastante 

sentido lógico nesta divisão, questionamos, como Romanelli (2013), os efeitos 

práticos de uma orientação tão genérica, ao mesmo tempo que tão fechada. 

As áreas comerciais, por assim dizer, ficaram todas caracterizadas na “Área 

Econômica Terciária”, e, portanto, exigiam um mínimo de 2.900 horas, das quais 900 
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deveriam ser de disciplinas profissionalizantes. Caso a habilitação fosse de auxiliar (e 

não técnico) em 2º grau, o mínimo de horas caía para 2.200 horas.     

Esta legislação, dos Artigos 24 a 28, também presta atenção especial ao ensino 

supletivo, em outras palavras, a necessidade de se criar meios para que aqueles que 

estão atrasados em relação à idade para o ensino formal possam novamente se 

integrar ao sistema. Esta é uma alteração que merece destaque por possibilitar a estes 

alunos marginalizados a recuperação de sua condição de estudante formal, ou, ao 

menos, sua volta à escola. Com estrutura e duração específicas e avaliadas caso a 

caso, para prover aperfeiçoamento e atualização ou suprir escolarização incompleta, 

poderia também ser livremente ministrado por meios de comunicação em massa, 

numa primeira abertura da educação brasileira à educação formal à distância. Apenas 

maiores de 18 anos poderiam concluir o ensino de 1º grau, e maiores de 21 anos o 2º 

grau. 

Em relação às então escolas técnicas de 2º grau que oferecem os cursos do 

grupo ‘assistente de administração; contabilidade; estatística, publicidade; 

secretariado; e comercialização e mercadologia’, atendendo em sua maioria por 

colégios comerciais, o crescimento no setor privado começa a decrescer, e passam a 

haver mais ofertas no ensino público. 

O aumento de oferta na rede pública de ensino é de fácil compreensão, uma 

vez que todas as escolas de ensino médio foram reorganizadas, e um número 

considerável se tornou escola de 2º grau profissionalizante. Já a diminuição da oferta 

por instituições particulares se deu, em parte, porque a Lei 5.692/71 enfraqueceu as 

pequenas empresas escolares, ao sinalizar a possibilidade de avanço às grandes 

escolas que poderiam se constituir em conglomerados escolares.  

Há que se considerar também que, desde as primeiras reformas educacionais 

que aqui descrevemos, existem previsões de verbas destinadas ao ensino privado a 

fim de incentivá-lo. Mas, para fazer jus a este subsídio, estas escolas deveriam 

cumprir exigências muitas vezes impossíveis para instituições de médio e pequeno 

porte, que se mantinham com as verbas próprias das mensalidades recebidas. Uma 

forma de manter o monopólio das verbas governamentais para as grandes escolas 

era manter as escolas menores que, funcionando a título precário, “autorizadas” mas 

não reconhecidas, portanto sempre em posição diminuída em relação aos grupos 
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conglomerados de ensino e redes de ensino de em torno de organizações religiosas, 

não fazendo então jus ao auxílio financeiro.  

“Isso quer dizer que a empresa escolar pequena dificilmente receberá a 

subvenção do Estado. Primeiro, porque, na grande maioria, as condições de 

funcionamento dessas escolas dificilmente serão aceitas pela fiscalização, se 

forem aplicados com rigor os novos princípios. Segundo, porque, uma vez 

pobre, dificilmente o Estado achará mais econômico suplementar os seus 

recursos do que ele próprio construir um estabelecimento e equipá-lo. Assim, 

pois, só as grandes escolas particulares reunirão as condições impostas pela 

política educacional e, provavelmente, será para elas que serão canalizados 

os recursos que o Estado porventura vier a consignar para a iniciativa 

particular” (ROMANELLI, 2013, p.258) 

 

Consideramos relevante incluir esta informação no intuito de eliminar a eventual 

má compreensão do até então crescimento expressivo dos estabelecimentos de 

ensino comercial privados, que em sua expressa maioria nada teve a ver com os 

subsídios governamentais. O fato desta ajuda financeira do governo às escolas 

comerciais ser prevista em trechos da legislação poderia dar a entender 

equivocadamente que este seria o motivo da expansão, mas, de acordo com nossa 

apuração, esta verba era destinada apenas a instituições de maior porte, e nas quais 

os cursos comerciais eram apenas ‘mais um’ dentre os diversos oferecidos. Prova 

disto é que a Lei 5.692/71 também prevê estes aportes, e ainda assim, na fase que 

se segue, diversas escolas técnicas de 2º grau de médio e pequeno porte deixaram 

de existir.  

As escolas de grande porte e conglomerados resultantes da união de 

instituições particulares passaram a ser aqueles a defender a ‘produtividade’ do 

sistema educacional, e, logicamente, passaram a ser vistas com bons olhos pelo 

Estado. Já escolas de menor porte, prioritariamente vanguardistas, redobraram 

esforços a fim de serem oficialmente autorizadas, para terem representatividade nos 

conselhos educacionais, cada vez mais empoderados. 
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1.8 A redemocratização e a nova Lei de Diretrizes e Bases   

 

Em 1986, depois de vinte e um anos de ditadura militar, o Brasil volta a ser 

presidido por um líder civil, ainda que indiretamente eleito, e em 1988 é promulgada a 

Constituição Federal que ainda hoje vigora, e que reestabelece o Estado democrático 

no Brasil.  

As eleições diretas acontecem em 1989 e o candidato vencedor, Fernando 

Collor, traz consigo muitas expectativas e a própria crença de um povo em busca de 

maior liberdade de ideias. Porém o governo Collor não atende o esperado pela 

população, e o líder, acusado de corrupção e rechaçado pela população, renuncia 

dando lugar ao então vice-presidente Itamar Franco.  

A educação brasileira, de forma geral, que aguardava ansiosamente por este 

momento, de novos desafios e promessa de desenvolvimento de autonomia, se vê 

sem grandes avanços. É somente em 1994, com a eleição de Fernando Henrique 

Cardoso, que necessidades como a revisão e proposição de uma nova Lei de 

Diretrizes e Bases são colocados em prática, e que os horizontes da educação 

parecem se expandir novamente.  

O governo de FHC é marcado por muitas mudanças econômicas, notadamente 

pelo Plano Real, mas também por um desenvolvimento expressivo na educação. 

Citado em muitos estudos sobre a história da educação brasileira, Cardoso 

desenvolve uma política de abertura econômica e busca alavancar os índices de 

educação do Brasil a fim de equipará-los aos mundiais, num movimento de 

reposicionar o país nas estatísticas mundiais. 

A Lei 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 1996, 

traz de volta muitas demandas antigas, até mesmo dos pioneiros da educação, sendo 

considerada por muitos a sucessora da LDB/61 e não tendo sido, até hoje, substituída, 

devido sua capacidade de direcionar a educação de forma adequada. 

Na LDB/96 alguns conceitos foram de fato revolucionados na educação 

brasileira e desejos muito antigos das camadas mais engajadas da educação foram 

atendidos, como a educação básica obrigatória e gratuita a partir dos quatro anos de 

idade. Isto significa, em outras palavras, que o governo se coloca como responsável 
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pela educação de todos pela primeira vez em sua história, o que é um marco divisor 

na história de sua educação. Já no Artigo 2 o Estado chama para si a reponsabilidade 

da educação, juntamente com a família, e preza por uma ação educativa “inspirada 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana”.  

A partir de então o Estado se comprometeria a proporcionar o Ensino 

Fundamental (antigo 1º grau) a todos de forma gratuita, inclusive àqueles que não o 

cursaram a seu tempo, e propunha progressiva extensão da obrigatoriedade e da 

gratuidade do ensino médio, numa colocação realista de um governo que trabalhava 

para a ampliação do sistema oficial de ensino a partir da oferta crescente de vagas. 

Dava inclusive a possibilidade, de acordo com o Artigo 5, de que se buscasse o direito 

à educação básica junto à justiça, caso esta fosse negada a algum cidadão. 

As instituições particulares também recebem novas diretrizes de 

funcionamento, ficando no Artigo 7 livres para o oferecimento de cursos contanto que 

cumprissem normas gerais da educação nacional, fossem autorizadas a funcionar e 

tivessem capacidade de autofinanciamento. A partir de então o dinheiro público seria 

investido na escola pública e não na iniciativa privada, o que criou séria desavença 

com os grandes grupos que contavam com verbas governamentais, mas em nada 

mudou o funcionamento das escolas de médio e pequeno porte, ou as de grande porte 

independentes. O Artigo 77 deixaria ainda mais clara esta conjuntura, especificando 

que o dinheiro público poderia ser gasto apenas com escolas comunitárias, 

confessionais e filantrópicas. 

O Artigo 24 fixa um mínimo de 200 dias letivos para a o ensino fundamental e 

para o ensino médio, com carga horária mínima anual de 800 horas, e a classificação 

do aluno na série pode ser feita pela instituição escolar por promoção da série anterior, 

por transferência de curso equivalente ou mediante “avaliação feita pela escola, que 

defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato”.  

Quanto à organização curricular do ensino médio, fica estabelecido no Artigo 

26 que deve haver uma base nacional comum e uma parte diversificada, dando 

continuidade ao que já havia sido estabelecido em 1971. A base nacional comum seria 

composta de língua portuguesa, matemática, conhecimentos do mundo físico e 

natural (representado na maioria dos casos pelas disciplinas de química, física e 
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biologia), conhecimentos da realidade social e política - especialmente do Brasil (nas 

disciplinas de história geral e do Brasil, geografia geral e do Brasil), ensino de artes, 

educação física (facultativa aos cursos noturnos) e ao menos uma língua estrangeira 

moderna. 

Acerca da educação profissional o Artigo 39 define que deverá ser “integrada 

às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia” levando ao 

desenvolvimento de aptidões, e será desenvolvida, de acordo com o Artigo 40, de 

forma articulada com o ensino regular, no já conhecido modelo de ensino médio 

(antigo 2º grau) técnico ou por estratégia de educação continuada. Isto possibilitou a 

oferta dos cursos técnicos em um ano, a serem cursados de forma concomitante com 

o Ensino Médio, porém em outro período, inclusive em instituições diferentes se fosse 

o caso. A possibilidade, não obrigatoriedade, desta desvinculação, fica definida no 

Decreto 2.208 de 1997, porém se ressalva em toda a legislação pertinente que todo 

curso profissionalizante necessita da estruturação de currículos, e deve contemplar 

as dimensões do desenvolvimento humano: cognitiva, efetiva e a psicomotora, além 

de serem respeitados princípios éticos e políticos, a fim de proporcionar uma formação 

para a cidadania.  

A desvinculação entre o ensino médio e o ensino técnico traz vantagens tanto 
para o aluno quanto para as instituições de ensino. O aluno terá maior 
flexibilidade na definição do seu itinerário de educação profissional, não 
ficando restrito a uma habilitação rigidamente vinculada ao ensino médio, 
passível de conclusão somente após o mínimo de três anos. Do lado das 
instituições de ensino, a desvinculação propicia melhores condições para a 
permanente revisão e atualização dos currículos. (Parecer CNE/CEB 17/97, 
p.6) 

A LDB/96 facultou ainda às escolas profissionais técnicas que ofereçam cursos 

especiais abertos à comunidade, com matrícula condicionada à capacidade de 

aproveitamento dos alunos e não ao seu nível de escolaridade. Com base nisto muitas 

escolas comerciais, em parceria com ONGs, passaram a oferecer cursos de 

aperfeiçoamento para as comunidades do entorno, inclusive o Colégio Comercial 

Visconde de Cairu ofereceu uma série destes cursos em parceira com a ONG Darcy 

Ribeiro, de forma gratuita, como aprofundaremos no próximo capítulo. Estas 

iniciativas reaproximavam as instituições escolares de suas comunidades e também 

aproximavam as famílias dos alunos do espaço escolar, o que era benéfico para todos.  
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Dois pareceres do Conselho Nacional de Educação, ambos de 1997, seriam 

complementos para a LDB/96, nas questões relativas ao ensino profissional. O 

Parecer CNE/CEB 2/97 traz disposições sobre programas especiais para formação 

pedagógica dos docentes para o ensino médio e para a educação profissional em 

nível médio, estipulando que esta formação deverá ser de licenciatura, e poderá ser 

uma complementação para aqueles que já possuem curso superior em área correlata 

àquela que pretendem lecionar, já tendo, assim, conhecimentos relevantes sobre as 

disciplinas. Além de abrir estas possibilidades para a formação dos docentes, este 

parecer estabelece os critérios da formação, carga horária e outros pormenores.  

Já o Parecer CNE/CEB 17/97 estabelecia diretrizes operacionais para a 

educação profissional em nível nacional. Baseado na premissa de que se tornava 

“cada vez mais necessária uma sólida qualificação profissional, constantemente 

atualizada por meio de programas de requalificação e de educação continuada”, este 

documento estabelece regras para os três níveis distintos de educação profissional, 

básico, técnico e tecnológico, que não têm ligação com a divisão entre ensino 

fundamental, médio e superior da educação formal. 

O nível básico da educação profissional deveria qualificar e requalificar 

trabalhadores sem nenhuma ligação com a escolaridade formal destes, e, portanto, 

não estaria sujeito à regulamentação curricular pelos órgãos oficiais, podendo ser 

oferecido de forma livre e de acordo com necessidades da sociedade. Caso fosse 

estruturado devidamente e certificasse competências ou qualificação profissional, 

poderia ser considerado como crédito para o ensino técnico ou tecnológico. Os níveis 

técnico e tecnológico deveriam cumprir todos os rigores da lei por se tratarem de 

etapas formais do ensino profissional oficial, de formação, sendo que os diferia é que 

o ensino técnico era reservado aos alunos de nível médio, e o tecnológico aos alunos 

de cursos superiores. 

Nos detemos aqui aos tópicos referentes ao ensino técnico, visto que são os 

que dizem respeito à etapa da educação que exploramos neste trabalho. A princípio 

fica estabelecido que as escolas de ensino podem desenvolver o ensino médio e o 

profissional de forma integrada ou de forma independente e concomitante, sem que 

haja qualquer prejuízo à habilitação. Dentro do currículo do ensino médio a escola 

ofereceria componentes curriculares profissionalizantes na parte diversificada, não 
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excedendo o limite de 25% do total da carga horária mínima, num máximo de 600 

horas para um total de 2.400 horas. Para a oferta do curso técnico de maneira 

separada do ensino médio o aluno deveria já tê-lo concluído, ou estar cursando, 

paralelamente, na mesma ou em outra instituição, na modalidade regular ou supletiva, 

mas ficando condicionada sua formação e a expedição do diploma à apresentação do 

certificado de conclusão do ensino médio regular. Poderia ainda haver oferta do 

ensino médio com alguns componentes curriculares profissionalizantes na parte 

diversificada do currículo, mas sem que completasse o programa técnico, e nesse 

caso a escola poderá certificar a qualificação profissional que seria o correspondente 

às antigas formações como auxiliares técnicos – e estes poderiam completar a 

formação técnica na mesma instituição ou em outra qualquer, havendo 

reconhecimento dos créditos cursados ou a avaliação de competências.  

A aprovação das propostas das habilitações técnicas das escolas ficaria a 

cargo de órgão competente do respectivo sistema de ensino e do Conselho Nacional 

de Educação. Os currículos do ensino técnico deveriam ser dispostos de maneira que 

pudessem ser agrupados sob a forma de módulos, proporcionando maior flexibilidade, 

ampliação e agilidade às instituições de educação profissional. Cita-se ainda, neste 

documento, a influência dos parâmetros divulgados e estimulados pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), como a modularização, para a renovação e 

reestruturação dos currículos técnicos, para atender as “emergentes e mutáveis 

demandas do mundo do trabalho’. O crédito aos conceitos trazidos da OIT neste 

momento da educação reflete as tentativas de aproximação dos governos nacional, já 

na década de 1960 e depois, no período pós ditadura, da aprendizagem profissional 

que se praticava nos grandes centros modernos, quando incentivava e subsidiava a 

ida de diretores pedagógicos aos centros de formação internacional da OIT para que 

se pós graduassem e trouxessem estas inovações ao ensino brasileiro14.   

Os módulos deveriam contemplar competências teóricas e práticas específicas 

da profissão; conhecimentos gerais relacionados à profissão; atitudes e habilidades 

comuns a uma área profissional e ao mundo do trabalho. A formação técnica, e 

                                                           
14 Como retomaremos no Capítulo 3, que tratará das trajetórias dos atores da história do Colégio 
Comercial Visconde de Cairu, o Prof. João Gaidargi, diretor pedagógico, foi um dos dirigentes indicados 
pelo governo para a formação internacional para o trabalho, tendo cursado a pós-graduação em 
metodologia da organização do trabalho no Centro Internacional de Formação da OIT, em Torino, Itália.    
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consequentemente o direito ao diploma de tal, estaria relacionado à conclusão de uma 

série de módulos que formariam o curso – complementados pelo estágio nas áreas 

que o exigiam, e a conclusão do ensino médio.  

Uma das maiores contribuições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996, e da legislação complementar, é trazer para o universo da 

educação do Brasil os conceitos de competências e habilidades a fim de se estruturar 

currículos, desprendendo o sistema educacional da estagnação das disciplinas 

fechadas em extensas nomenclaturas, e passando a creditar de fato as contribuições 

específicas que o estudo de cada área do conhecimento traria aos alunos. Isto 

representou uma verdadeira revolução no pensar pedagógico brasileiro.   

Consideraremos a LDB/96 como ponto final de nossa narrativa sobre a história 

do ensino comercial pois, a partir do início do século XXI, quando ainda seria a 

legislação vigente, já não se pode considerar que haja novas propostas de atividades 

em escolas como as ditas comerciais que estudamos nesta tese. Em verdade, os 

parcos estudos existentes sobre a escola comercial costumam encerrar as pesquisas 

por volta da década de 1980, mas estendemos nosso trabalho até o início dos anos 

2000 a fim de possibilitar a compreensão integral dos períodos pelo qual perpassou o 

Colégio Comercial Visconde de Cairu, do qual a história é o ponto central desta tese. 

Ainda que existam em funcionamento, até os dias atuais, algumas escolas 

representantes dos primórdios do ensino comercial, estas instituições já não detém as 

mesmas ideologias e propósitos, o mesmo tipo de funcionamento, a mesma ligação 

com uma necessidade de formação específica das camadas médias, ou a função 

social equivalente a que tiveram outrora.  

A proposta de ensino comercial como entendida neste estudo deu espaço para 

o ensino técnico profissionalizante, depois para o ensino médio técnico, e acabou, por 

fim, nos anos 2000, cedendo completamente o espaço que representava para o 

ensino superior, cada vez mais específico e com uma oferta mais ampla de cursos, 

exatamente nas áreas comerciais atendidas.   

Os cursos de ensino médio técnico que permaneceram em funcionamento no 

século XXI nas áreas comerciais, como, por exemplo, administração e contabilidade, 

passaram a ser uma ramificação profissional dentre outras tantas, oferecidas por 
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escolas técnicas bastante ecléticas em seus leques de cursos, descaracterizados de 

sua forma original. Além disto, são pensados e dirigidos a um público jovem que opta 

pelo trabalho nestes setores por vocação ou interesse, não mais para um público de 

camadas médias, notadamente de origem imigrante, que via nestas habilitações a 

oportunidade de ascensão social e de reconhecimento como médios gestores, numa 

sociedade de apenas altos e baixos.   

 

 

1.9 Considerações acerca da história do ensino comercial no Brasil  

 

A história do ensino comercial, acompanhada por nós até aqui, é uma narrativa 

de muitas vozes, que conta com a evolução do grau médio do ensino de forma parcial, 

apenas nos aspectos em que se entrelaça com a educação profissional, e sob a ótica 

dos interesses do ensino do comércio. De toda forma, é um relato que perpassa todo 

um século de mudanças educacionais calcadas em transformações político-sociais da 

sociedade brasileira.  

Desde o impulso de crescimento na década de 1920, passando pelo apogeu 

na década de 1960, e depois durante a lenta mudança de objetivos e público, 

passando a cursos técnicos profissionais, fica retratado neste percurso que os cursos 

comerciais sempre foram demandados pela sociedade para preencher lacunas 

profissionais trazidas pela dualidade social que imperou no Brasil por tantos anos. Não 

havia uma luta pelas funções de gestão intermediárias, em ambientes burocráticos e 

empresariais, eles não atendiam aos interesses das classes altas. Uma vez que não 

poderiam ser exercidos pelos trabalhadores mais despreparados das classes mais 

baixas, estavam convidativamente abertos àqueles indivíduos das classes médias 

intencionados em estudar a fim de ascender socialmente.  

A nomenclatura ensino comercial não é perene em todo este capítulo porque 

se alterou muitas vezes, tendo sido deixada de lado o longo do tempo até passarem 

os cursos então comerciais a serem elencados como apenas como técnicos de nível 

médio, depois técnicos de 2º grau, e novamente técnicos de nível médio 

profissionalizante. Mesmo tendo sido tantas vezes renomeado ficou bastante evidente 
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que a procura por instituições que oferecessem estes cursos continuou sendo mais 

acentuada por determinadas camadas sociais, a saber a classe média em ascensão.   

Podemos, por hora, concluir que mesmo sendo parte do amplo leque de 

ensinos profissionalizantes, por assim dizer, o ensino comercial em nível médio 

carrega algumas características muito próprias, que foram o motivo de sua expansão 

e popularização no Brasil. A que salta aos nossos olhos é a de a formação de nível 

médio que conferia um lugar de prestígio para aqueles que não se encaixavam nas 

elites, por falta de posição social e/ou condição financeira não tão abastada, mas que 

também diferiam das camadas populares de trabalhadores. Nos parece um nível de 

ensino pensado, desde seus primórdios, para atender a esta classe intermediária que 

estava no meio de uma sociedade dual, e queria mostrar suas capacidades. 

A reprodução e evolução deste sistema por tantos anos, como acompanhamos 

durante este capítulo, entendemos ter se dado exatamente no desejo de continuidade 

e melhoria deste ‘ensino de gestores de médio alcance’ por parte das gerações que 

já haviam se formado, para que os descendentes pudessem continuar suas trajetórias 

trilhando os mesmos caminhos, evidentemente melhorados. Isto se prova pelas 

mudanças, paulatinas porém contínuas, que o ensino comercial de nível médio sofreu 

nestes anos, até se tornar ensino médio técnico. A despeito, por motivos político-

sociais, dos períodos ditatoriais, onde é notável o retrocesso nas políticas 

educacionais para este segmento, a legislação vai criando arcabouços para a 

melhoria, de qualidade e de reconhecimento sociais, destes cursos.  

   Mais uma vez recorremos à questão dos imigrantes como grandes 

incentivadores do ensino comercial no Brasil, enfaticamente os de nível médio, porque 

eles se enquadram perfeitamente no modelo de cidadão que busca um 

reconhecimento social por suas habilidades e conhecimentos, mas que não se 

encaixa no padrão da elite aristocrática brasileira. É inegável a importantíssima 

contribuição dos imigrantes na criação dos grandes centros urbanos do Brasil, como 

a cidade de São Paulo, com suas formações técnicas e conhecimentos em línguas. E 

é ademais incontestável o crescimento do setor comercial e bancário pelas mãos 

destes imigrantes, porém, por mais que alguns houvessem feito verdadeiras fortunas 

como comerciantes não lhe era atribuído o status da elite paulistana. É por meio dos 

títulos de contador, administrador e economista que muitos destes trabalhadores 

imigrantes se fazem ver e são reconhecidos socialmente, deixando de ser “operários 
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de luxo” e passando a ter uma titulação que os credite perante os pares e a elite. A 

oferta dos cargos intermediários de administração e chefia luzia aos olhos dos 

candidatos escolares das classes sociais pressionadas entre os polos.   

A fortíssima participação da iniciativa privada, como propulsora e quase que 

totalmente mantenedora deste segmento de ensino, e sua absoluta prevalência sobre 

iniciativas estatais para o mesmo segmento, consolida esta linha de pensamento. 

Uma vez que esta busca parte de camadas sociais que não têm, para si, a 

consideração governamental da qual gozam as elites, mas também não pode contar 

com o auxílio do governo em busca de mão de obra simples, porque não é disto que 

se trata sua diligência, é evidente que a iniciativa privada é quem pode dar conta desta 

demanda. Uma vez que, como aventado, para estes candidatos a questão financeira 

não é uma barreira, e que muitas escolas de comércio eram criadas pelos próprios 

imigrantes e seus descendentes, estas seriam primorosas para auxiliar os jovens 

destas camadas a alcançar qualificação e seriam sempre batalhadoras pelos direitos 

deste grupo, ao qual de certa forma também pertenciam.  

O enfraquecimento e depois o declínio dos cursos comerciais, nesta altura já 

elencados como técnico profissionalizantes, também apresenta ligação com estes 

fatos, ocorrendo exatamente ao tempo que efervescem os cursos superiores nas ditas 

‘áreas comerciais’ com facilidades de acesso, não sendo mais necessário o curso 

comercial de nível médio para uma formação superior comercial. Considerada a 

demanda social na década de 1990 por profissionais com formação universitária, o 

título de técnico em contabilidade já não era o bastante para a aquisição de 

reconhecimento social almejada por este grupo, as licenciaturas e bacharelados se 

faziam muito mais adequadas a este fim, e, portanto, os cursos de nível médio 

poderiam ser apenas propedêuticos, contanto que garantissem o acesso à educação 

universitária.  

Em muitos trechos deste relato tentamos estabelecer as relações entre os 

interesses governamentais e os interesses sociais, e como a escola comercial estava 

situada nesta intersecção, ora pendendo para um lado, ora para o outro. Quando é 

feita a divisão da educação básica entre primeiro e segundo graus, por exemplo, é 

inteligível que a ‘meia formação’ oferecida nos finais do primeiro grau, agora já não 

caracterizado mais como ensino médio, é muito útil ao poderio econômico que deseja 

mão-de-obra de baixo custo e com alguma qualificação profissional, numa deturpação 
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dos ideais de um ensino profissionalizante para satisfazer uma demanda político-

econômica.  

Ainda que o foco deste trabalho não sejam as mudanças de regimes políticos 

no país, ficou evidente em nossa pesquisa o quanto estes regimes, em especial os 

ditatoriais, interferiram nos rumos da nossa educação, muitas vezes propriamente 

ferindo os ideais que tanto se batalhou para estabelecer. Porém, consideramos ser 

importante destacar pontos positivos que algumas reformas trazidas nos períodos 

mais autoritários suscitaram, porque compreendemos que o desenrolar histórico é 

sempre um tecido de muitas forças. Assim como não há possibilidade de se considerar 

uma história da educação brasileira descolada da própria história política e social 

brasileira, não podemos simplesmente destacar e excluir os períodos menos gloriosos 

de nossa história ou deixar de dar o devido crédito às ações importantes que neles 

ocorreram.    

E, ainda que em tantos aspectos a educação comercial tenha proporcionado a 

formação de uma base muito importante da sociedade, sua história é de difícil estudo 

por ser muito pouco explorada, e em muitos aspectos toda a fonte que temos 

disponível é parcial e crítica, nos possibilitando apenas um ponto de vista dos 

acontecimentos. Reiteramos aqui nossos esforços para trazer a esta tese uma história 

da escola comercial bastante fiel à realidade e menos viciada possível por nossos 

pontos de vista, ainda que acreditemos que a neutralidade absoluta não exista, e que 

nossa orientação marxista investigativa não permita a crença numa neutralidade 

histórica sem a inocência assumida daqueles que creem na possibilidade da 

desvinculação da história de um povo de suas características político-sociais.   

Acreditamos ter também esclarecido neste capítulo uma grande distorção que 

acontece em diversos estudos sobre a escola de comércio, no sentido de separar 

propriamente a história do Serviço Nacional de Comércio e a história do ensino 

comercial como um todo, porque ainda que sejam complementares – afinal a história 

do SENAC faz parte da história geral do ensino comercial – são duas histórias 

diferentes, que dizem respeito a instituições escolares com finalidades próximas, tanto 

SENAC quanto escolas privadas ofereciam cursos de comércio, mas com públicos e 

ofertas notadamente diferentes, de influências distintas na sociedade à época.  
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Por fim destacamos que, de todas as mudanças ocorridas na oferta dos cursos 

comerciais, a transição do ensino comercial para o ensino técnico profissionalizante é 

praticamente deixada de lado no documental da educação profissional do Brasil. 

Entretanto é, esta, uma das alterações que representa de forma mais marcante a 

influência das origens dos primeiros modelos de escola média profissional no Ensino 

Médio Técnico atual do Brasil, inclusive em sua proposta de contextualizar os 

ensinamentos institucionalizados pela academia para os jovens.  

Quanto ao apontamento de que o ‘fim’ dos cursos de comércio, ou sua 

diminuição e alteração de nomenclatura para cursos técnicos, teria acontecido por 

terem sido estes substituídos pelos cursos superiores consideramos uma meia 

verdade: sendo verídica a percepção de que a demanda social que buscava a escola 

técnica para o impulso social passou a ser própria dos cursos superiores, temos 

também de ter a consciência de que os cursos superiores propriamente comerciais, a 

exemplo de contabilidade, administração e economia, tem suas raízes nos próprios 

cursos técnicos, sendo não  seus algozes mas os bem-sucedidos frutos das sementes 

da educação comercial no Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

CAPÍTULO 2 – 

COLÉGIO COMERCIAL VISCONDE DE CAIRU 

 

A instituição escolar objeto desta pesquisa é o Colégio Comercial Visconde de 

Cairu, o VISCAI, que manteve atividade ininterrupta de 1955 a 2002, oferecendo 

cursos de ensino comercial.  

No primeiro capítulo trouxemos um breve relato dos momentos político-sociais 

pelos quais perpassou a educação comercial no Brasil, a fim de que se pudesse 

melhor compreender o percurso histórico desta instituição escolar que se adaptou a 

muitas fases políticas para se manter em atividade e continuar prestando serviços 

educacionais para o mesmo público e no mesmo segmento. Nem mesmo os dois 

períodos de ditadura atravessados pelo Colégio desvirtuaram suas premissas iniciais, 

de promover ensino de qualidade e grau médio na área comercial para um público de 

classe média da cidade de São Paulo. 

Discorreremos neste capítulo sobre a história do VISCAI a partir da 

documentação oficial localizada no acervo da Diretoria de Ensino Leste-5 e pela 

Prefeitura Regional da Mooca; da documentação histórica e diversas fontes 

imagéticas presentes em arquivos pertencentes ao espólio do Colégio armazenados 

em depósito; dos documentos, imagens e escritos diversos pertencentes ao acervo 

particular da família dos diretores; e de materiais diversos cedidos gentilmente pelos 

docentes e discentes que foram ligados ao Colégio Comercial Visconde de Cairu e 

participaram desta pesquisa – a saber, os depoimentos destes estarão parcialmente 

transcritos no capítulo 3, que se dedica a suas trajetórias. Houve também a 

contribuição oral e de materiais de outros educadores e diretores escolares 

contemporâneos do Viscai, pertencentes atualmente ou já afastados do Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, SIEEESP, aos quais 

procuramos para diálogos informais, a fim de compreender melhor algumas situações 

específicas da educação técnica no estado de São Paulo apontadas em alguns 

materiais.  

Acreditamos ser importante explicar o motivo da procura pelo SIEEESP e suas 

indicações para o esclarecimento de algumas passagens históricas do Colégio 

Comercial Visconde de Cairu e, de certo prisma, da própria educação comercial na 
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cidade de São Paulo: a história deste Sindicato descende diretamente da história da 

Federação das Escolas de Comércio de São Paulo, que está intrinsecamente ligada 

ao desenvolvimento das escolas comerciais paulistanas e paulistas. Além disto, os 

diretores do VISCAI atuaram, como ficará bastante explícito no capítulo 3, de forma 

bastante expressiva nesta organização sindical, especialmente em suas incursões 

para o interior do estado a fim de levar os novos preceitos da educação que eram 

disseminados na capital.  

A Federação das Escolas de Comércio de São Paulo foi fundada em 1932 por 

treze dirigentes de colégios, reunidos na Escola Comercial da Mooca, e sua finalidade, 

conforme descrita na primeira ata oficial, era “satisfazer cabalmente o andamento do 

ensino comercial, forma que as escolas do comércio, unidas formando um todo, 

possam ver realizados os seus interesses de serem instrutivas, e judiciais, que 

perante as juntas competentes, terceiros e entre si, e consequentemente a solução 

de problemas como: intercâmbio intelectual, proteção aos diplomados, vigilância à 

execução das leis que regem o ensino comercial e as respectivas profissões”. Em 

1933 a Federação passa a ser Associação Profissional do Estado de São Paulo, e em 

1945, quando recebe sua primeira Carta Sindical, passa a nomenclatura Sindicato dos 

Estabelecimentos de Ensino Comercial no Estado de São Paulo. A extensão da 

atuação para toas as escolas do estado, a fim de atender às novas nomenclaturas 

que o ensino comercial foi adquirindo, foi concedida em 1987 pela Comissão de 

Enquadramento Sindical do Ministério do Trabalho, e então a entidade passou a 

atender pela denominação oficial de Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no 

Estado de São Paulo - SIEEESP. 

Isto posto, sublinhamos ainda aqui o auxílio neste capítulo dado por ex-vizinhos 

da instituição escolar, e outras personalidades da comunidade do entorno, que, por 

meio de suas memórias expressadas informalmente, contribuíram para nossa melhor 

compreensão da história da instituição escolar, partindo sempre dos aspectos 

particulares menores para compreender as grandes evoluções sociais. A existência 

de uma escola, ao nosso ver, altera de forma permanente um espaço geográfico e 

suas interações histórico-culturais, e mesmo depois do fim de suas atividades o 

impacto causado na comunidade que a abrigava pode ser notado e registrado ainda 

por muitas décadas.  
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Por fim esclarecemos que no mês de janeiro de 2003, imediatamente após o 

encerramento das atividades, o prédio do Colégio Comercial Visconde de Cairu foi 

invadido e teve muitas dependências saqueadas e incendiadas. O incêndio, 

criminoso, foi averiguado pelas autoridades policiais, mas nada mais poderia ser feito 

acerca do acervo de trabalhos, documentos, livros, atas e ofícios que foram 

queimados. A parte do acervo que pôde ser salva foi parcialmente entregue às 

autoridades educacionais na Diretoria de Ensino Leste-5, e o restante ficou 

armazenado em depósito até os tempos correntes, quando abrimos estes arquivos a 

fim de desenvolver mais propriamente esta pesquisa, e os encontramos incompletos 

e em parte chamuscados e ainda com bastante fuligem. Justificamos assim a 

ausência de alguns documentos nos apêndices, as lacunas de tempo em algumas 

séries de ofícios, a necessidade de busca de fontes documentais e imagéticas junto a 

tantas organizações oficiais e não-oficiais, e as condições um tanto quanto 

desgastadas de alguns documentos e imagens presentes neste capítulo.   

     

 

2.1 Criação e autorização de funcionamento 

 

A criação da instituição escolar aqui estudada, o Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, bem como a idealização de seu primeiro estatuto, datam de 1954. No ano 

que marcou o quarto centenário da fundação da cidade de São Paulo, dia 24 de 

agosto, era registrada a entrada do pedido de autorização de funcionamento do então 

‘Instituto de Ensino Visconde Cairu’ junto ao Ministério da Educação e Saúde, 

coincidentemente no mesmo dia que Getúlio Vargas se suicidou. Ainda que a data 

exata seja coincidente, a proposta de criação de uma instituição escolar para ensino 

comercial, nos moldes vanguardistas e escolanovistas como veremos neste capítulo, 

vem ao encontro das mudanças político-sociais que acenavam naqueles últimos anos 

de grande influência do governo Vargas. 

O nome Visconde de Cairu foi escolhido para a instituição a fim de homenagear 

o patrono do comércio no Brasil. Ainda que a informação sobre quem foi o patrono do 

comércio seja bastante divulgada, não é de conhecimento geral a trajetória deste 
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personagem tão importante ao princípio da história comercial e educacional brasileira. 

Destacamos então aqui, brevemente, sua história, que o levou a este título: Nascido 

em 1756 na Bahia, José da Silva Lisboa era filho de um arquiteto português com uma 

brasileira, e ainda que o pai desejasse que ele seguisse a carreira eclesiástica estudou 

filosofia e gramática latina no colégio, mas depois foi para Lisboa cursar o ensino 

superior. Bacharel em direito canônico e filosófico pela Universidade de Coimbra ele 

retornaria ao Brasil aos vinte e três anos e depois de alguns anos é nomeado deputado 

e depois secretário da Mesa de Inspetoria, a alfândega, da Bahia, e conserva este 

cargo até a chegada da Família Real ao Brasil. Quatro dias após sua chegada ao 

Brasil Dom João VI, em 28 de janeiro de 1808, abre os portos às nações amigas, sob 

a influência de José da Silva Lisboa. Em fevereiro daquele ano a cadeira de Economia 

Política é criada e oferecida a José da Silva e sua influência vai crescendo 

consideravelmente no meio político brasileiro, com uma carreira ascendente e 

diversas nomeações importantes15. Perpassou por momentos muito importantes da 

história do Brasil ao lado de seus governantes, como as inconfidências e revoluções, 

criação das primeiras escolas superiores, a independência do país, a primeira 

constituição e outros. Em 1826 assume como Senador do Império pela Província da 

Bahia e torna-se Visconde de Cairu.  

Escolhido o nome, ainda teve de ser este adaptado à finalidade proposta, se 

tornando Escola Comercial Visconde de Cairu por aconselhamento oficial.  Para esta 

etapa inicial do funcionamento da instituição escolar, Nildo Iório, professor fundador e 

primeiro diretor do Colégio, contou com a ajuda de dois padres da região, Theodorus 

Hermanus Peters e Alcuino Derks, que intercederam a seu favor, e a primeira sede foi 

instalada na Rua Bom Sucesso, 971, no bairro Cidade Mãe do Céu, hoje Tatuapé. O 

bairro, que então se propunha a uma área majoritariamente residencial, iniciava um 

impulso progressista. 

                                                           
15 Ainda em 1808, em março, ele é nomeado Desembargador da ‘Mesa do Desembargo do Paço e da 
Consciência e Ordens’, e quatro meses depois é instituído deputado à Junta do Comércio, Agricultura, 
Fábricas e Navegações do Estado do Brasil. Nestes tempos, em que o comércio do Brasil sofria 
grandes mudanças, ele é então nomeado Desembargador da Casa de Suplicação e permanece 
escrevendo livros, artigos políticos e ensaios econômicos, e aconselhando a corte. Em 1819 recebe o 
título de Conselheiro de Sua Majestade Fidelíssima, e fica ainda maior sua influência política, até que, 
em 1821, é feito por Dom João VI Inspetor Geral dos Estabelecimentos Literários e Diretor Geral dos 
Estudos.  Com a Independência e a Constituinte, Dom Pedro lhe outorga o título de Barão de Cairu e 
a Comanda da Ordem de Cristo. 



125 
 

Após o cumprimento dos trâmites legais, entrega de documentos e proposta de 

funcionamento, em dezembro de 1954, Nildo Iório recebeu a primeira correspondência 

oficial sinalizando que as atividades poderiam ser iniciadas no ano seguinte, e 

designando o supervisor governamental que acompanharia estas atividades, Sr. Artur 

do Prado Figueiredo. 

FIGURA 1 – Verificação prévia Escola Comercial Visconde de Cairu 

 

Fonte: Acervo oficial 
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Recebido este primeiro aceite governamental, tratou-se de organizar o prédio, 

no caso uma casa adaptada para a finalidade escolar, para o início das atividades já 

no ano seguinte. A autorização de funcionamento da já então Escola Comercial 

Visconde de Cairu foi emitida em 31 de janeiro de 1955, autorizado para funcionar por 

meio da Portaria 47/55 da Diretoria do Ensino Comercial com o curso comercial básico 

nos períodos diurno e noturno, pelo Diretor Lafayette Belfort Garcia.  

 

FIGURAS 2 e 3 – Portaria nº47 de 1955 frente e verso 

Autorização de funcionamento Escola Comercial Visconde de Cairu 

Fonte: Acervo oficial 

 

A autorização, dada então à instituição escolar, serviria a título precário. Seria 

expedida a autorização de forma plena e definitiva assim que fossem satisfeitas todas 

as exigências do inspetor designado, num processo que levaria ainda alguns anos, 

como era comum às escolas comercias na década de 1950, conforme explicitado no 

Capítulo 1 deste estudo.  
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FIGURA 4 – Comunicado sobre autorização de funcionamento  

Escola Comercial Visconde de Cairu 1955 

Fonte: Acervo oficial 
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As exigências do inspetor eram diversas, a saber: remessa de fotografias das 

salas de aula e das salas especiais de Laboratório e Escritório-Modelo; remessa de 

relação de material de física, química, história natural, geografia e desenho, cuja 

aquisição deveria atender as normas da Diretoria de Ensino Comercial; remessa de 

cópia do regimento interno da escola organizado de acordo com o modelo oficial 

atendento a legislação em vigor; remessa dos resultados dos exames de admissão 

dos alunos matriculados; cópia do horário adotado no corrente ano; aquisição dos 

livros de atas de exames de admissão, de inscrição de matrícula, de matrícula, de 

atas de investidura de professores, de atas da comissão para lugares gratuitos ou 

contribuição reduzida, de visitas dos inspetores, de atas de exames orais, de registro 

de promoçao ou aprovação, de atas de incineração e de registro de frequencia para a 

secretaria. A lotação das salas de aula também era uma preocupação constante da 

inspetoria, e deveria ser repeitada para que houvesse um andamento adequado das 

atividades educacionais.  

Ainda que a um primeiro olhar pareçam bastante simples, estas exigências 

mantiveram muitas escolas de ensino comercial, incluída nesse rol esta que 

estudamos, por diversos anos sem ser contabilizada nas estatísticas das escolas 

autorizadas, pois tinham as autorizações precárias anualmente reafirmadas.    

FIGURA 5 – Primeira sede da Escola Comercial Visconde de Cairu  

 

               Fonte: Arquivo de ex-alunos 
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Os primeiros alunos, de acordo com a carta inicial, eram “filhos de estrangeiros 

que levavam de casa uma educação tipicamente europeia – principalmente 

portuguesa, italiana, espanhola, romena e iugoslava”. De acordo com este 

documento, a região paulistana onde se situava a escola tinha aspectos típicos que 

caracterizavam este público, era de fato uma região com um grande contingente de 

imigrantes residentes, e por conta disto a filosofia da escola iria ao encontro das 

aspirações daquelas famílias, o que garantiria seu desenvolvimento e crescimento. 

Nos primeiros tempos, a instituição escolar funcionou com um pessoal bastante 

resumido, de forma que fosse possível a manutenção de forma autônoma. Neste 

período a investidura de todos os envolvidos no processo educacional deveria ser 

oficiada e autorizada, até mesmo do secretário escolar como segue modelo: 

FIGURA 6 – Investidura de secretário escolar 

 

Fonte: Acervo oficial 
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A partir daquele ano se iniciava a história de quarenta e oito anos desta 

instituição escolar, que envolveu cerca de cinquenta mil alunos e mais de quinhentos 

educadores.  

No primeiro ano letivo foi celebrada uma sessão solene, presidida pelo diretor 

Nildo Iório, no Cine Leste, situado onde nos dias atuais está a Praça Sílvio Romero 

no Tatuapé, e em seguida houve festejos na sede da escola. Uma das primeiras 

formaturas do Visconde de Cairu teve o seguinte registro:  

 

FIGURA 7 – Primeiras turmas da Escola Comercial Visconde de Cairu 

Fonte: Acervo CCVC 

No ano de 1956 a renovação da autorização é concedida de forma precária 

pelo Diretor do Ensino Comercial, mas a circular enviada em seguida traz novamente 

ressalvas sobre documentação e lotação de salas, que com a procura bastante 

acentuada pela Escola se tornavam inadequadas para comportar os alunos 

confortavelmente.  
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FIGURA 8 – Portaria nº421 de 1956 

Autorização de funcionamento Escola Comercial Visconde de Cairu 

Fonte: Acervo oficial 
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FIGURA 9 – Comunicado sobre autorização de funcionamento  

Escola Técnica Comercial Visconde de Cairu 1956 

 

Fonte: Acervo oficial 
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A este ponto gostaríamos observar uma peculiaridade: em todos os 

documentos oficiais enviados pela Escola Comercial Visconde de Cairu aos órgãos 

governamentais a grafia de ‘CAIRU’ não recebe acento, uma vez que a norma culta 

da língua portuguesa assim o definia. Entretanto na maioria das comunicações oficiais 

o acento aparece no último nome da escola. Esclarecemos isto porque, para fins de 

registros e autorizações, a grafia correta não carrega o acento na última palavra, tal 

qual grafamos em toda esta pesquisa.  

A concessão de bolsas parciais e integrais pelos estabelecimentos particulares 

de ensino era prevista na legislação, e deveria ser informada às autoridades 

educacionais todos os anos letivos. 

FIGURA 10 – Solicitação da relação dos alunos beneficiados com  

bolsas de estudos -  1955/1956 

 

Fonte: Acervo oficial 
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Em 1957 a necessidade de mudança de endereço urgiu, sendo que o aumento 

do número de alunos já não permitia que se continuasse no endereço inicial. Para a 

renovação da autorização, ainda que precária, seria necessário um imóvel maior, que 

abrigasse um maior número de salas. A agora Escola Técnica Comercial Visconde de 

Cairu passou então a estar sediada na Rua Padre Adelino, nº 954. Dois anos depois, 

novamente impelida a aumentar o espaço pela quantidade de alunos e pelas 

exigências governamentais de laboratórios e salas de atividades, se mudaria para a 

mesma rua, números 941 e 947, onde funcionava a Escola Feminina São Paulo 

Apóstolo, e com a qual dividiam instalações. Sobre a expansão do Colégio, a 

publicação local Gazeta do Tatuapé salientou, anos depois, que:  

A escola começou a funcionar em princípios de 1955, em casa alugada na 
Rua Bonsucesso, 947. Pouco tempo depois passou para a Rua Padre 
Adelino, 941. Iniciaram com os cursos de Ginásio Comercial e Técnico de 
Contabilidade, pois o mercado em expansão carecia de jovens nessas 
especialidades. Em face disso, o Colégio Cairu teve um crescimento 
extraordinário em curto tempo (GAZETA DO TATUAPÉ, 2014) 

A formatura da primeira turma, em 1958, que marcou de fato o início das 

atividades escolares junto à comunidade do entorno, aconteceu no Salão Paroquial 

Nossa Senhora da Conceição, e teve como paraninfo a Prof. Derville Allegretti. 

Reproduzimos abaixo parte do discurso da oradora da turma, Marlene Ceixas Pacilio: 

O diploma que recebemos, traduz em seus dizeres tudo quanto [comunidade 
do Colégio Comercial Visconde de Cairu] fizestes por nós, o que mais 
podemos dizer, de nosso íntimo, é o desejo de que Deus vos conduza sempre 
pelos caminhos em que andastes, a fim de que outros colegas que se 
seguirão nos próximos anos, encontrem a mesma ventura, a mesma 
satisfação, os mesmos ensinamentos a mesma gratidão que vos tributamos 
agora, e em seguida, em todo transcorrer de nossas vidas, seja no exercício 
profissional, seja o nosso profundo reconhecimento pessoal (ACERVO 
CCVC, 1985). 

Em 1959, além da mudança de endereço, uma grande alteração ocorre na 

trajetória da Escola Técnica Comercial, ela passa a oferecer o curso Técnico de 

Contabilidade, e, com isso, passa a caracterizar-se como Colégio Comercial Visconde 

de Cairu. É neste ano que os professores João Gaidargi e Pedro Gaidargi começam 

a lecionar na instituição, e seis anos depois tornaram-se os proprietários desta. 
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FIGURA 11 – Colégio Comercial Visconde de Cairu - Rua Padre Adelino 

Fonte: Jornal Grecai 

 

Em uma visita de inspeção ao CCVC em meados de 1962, que se comentava 

pelos corredores poderia ser para o fechamento da escola visto o tempo que 

funcionava com autorizações precárias e sem ainda um edifício próprio, o inspetor 

Alpínolo Lopes Casali adentrou a aula de ciências físicas e biológicas que era 

ministrada pelo Prof. João Gaidargi, e surpreendeu-se com a metodologia utilizada.  A 

partir de estudos piagetianos, e muito inspirado pelo movimento da Escola Nova, o 

professor trazia para a área da prática os ensinos teóricos, por meio de experiências. 

O inspetor seguiu o professor às outras salas e acompanhou o mesmo movimento de 

atenção dos alunos ocorrer. Ao final da visita deixou registrado no Livro de Visitas 116 

que “conhecera o professor do século”.  

Acreditando em uma perspectiva de mudança benéfica para o futuro, o inspetor 

Casali indicou o professor ao SADEC, Serviço de Assitência Didática ao Ensino 

                                                           
16 Livro oficial de atas de supervisão, em poder das autoridades educacionais e sem possibilidade de 
reprodução.  
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Comercial. Conforme citamos no primeiro capítulo deste estudo, a CAEC foi criada a 

fim de proporcionar subsídios para uma melhor atuação docente no ensino técnico 

comercial, e o SADEC compunha esta Campanha, com a exposição de novas 

metodologias e propostas de melhorias feitas por grupos de docentes escolhidos por 

seus trabalhos didáticos diferenciados.  

 

FIGURA 12 – Chamada do SADEC para participação em atividades 

 

Fonte: Acervo oficial 



137 
 

Quando a convocação para a participação nas novas estruturas que estavam 

sendo estabelecidas para o ensino comercial foi feita ao professor este ministrava 

aulas em duas outras instituiçãoes além do Colégio Visconde de Cairu, inclusive o 

SENAC. A agenda impediu que ele permanecesse nas outras instituições, e tornou-

se professor excluisvo do CCVC. 

Nos anos subsequentes, João Gaidargi participou de uma grande quantidade 

de eventos auxiliando o SADEC e o mesmo o SENAC em propostas de formação e 

capacitação docente, integrando grupos técnicos e redigindo notas finais, e por este 

trabalho foi instituído um dos preletores de ensino para escolas comerciais no estado 

de São Paulo. A atividade desenvolvida por Gaidargi junto ao SADEC terá maior 

enfoque e será aprofundada no terceiro capítulo desta tese, que tratará da trajetória 

deste dirigente do Colégio Comercial Visconde de Cairu, porém se faz necessária a 

inclusão desta informação neste momento dada sua relação direta com os fatos que 

se seguiram. No ano de 1964 o professor João Gaidargi foi convidado pela turma do 

4º básico a ser paraninfo da formatura do CCVC17.  

Em 1965 a mudança de gestão daria novos rumos ao Visconde de Cairu. A 

proposta inicial de sociedade partiu de Nildo Iório para João Gaidargi, que lhe ofereceu 

para compra 50% da instituição escolar. A justificativa para a oferta de parceira foi o 

apreço de Nildo pela conduta do ora professor. A ação se justificava, também, porque 

a esta altura João Gaidargi já se tornara uma personalidade bastante destacada no 

cenário educacional paulista, e suas aulas atraíam inclusive alunos visitantes, o que 

não era comum às escolas comerciais em geral, especialmente em uma que já não 

apresentava um índice de crescimento desejado. Em suma, o dirigente, que estava 

em vias de aposentadoria, gostaria de passar a direção e manutenção da instituição 

escolar para outro educador que tivesse ideologia próxima a sua, e buscava um 

formato de educação que voltasse a atrair os jovens para o ensino comercial.   

Com o novo sócio, teria auxílio com a direção e um atrativo para alunos novos, 

e em três semanas a sociedade estava posta. O grupo de professores naquele ano já 

reunia personalidades que viriam a se destacar na sociedade brasileira, como Alcides 

Lopes Tápias que viria a ser Ministro do Desenvolvimento. 

 

                                                           
17 O convite da turma de 1964 conta dos Anexos desta pesquisa. 
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FIGURA 13 – Lista de professores do CCVC em 1965 

Fonte: Acervo CCVC 
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A parceria com a CAEC e com o SADEC permanecia, com João Gaidargi 

participando de diversos eventos de formação da área comercial e, 

consequentemente, levando o nome do Colégio para além de fronteiras maiores.   

FIGURA 14 – Chamada do SADEC para participação em atividades 

 

Fonte: Acervo oficial 

 

Ainda naquele ano Nilton Iório venderia o restante de suas cotas para os 

professores e irmãos João e Pedro Gaidargi, que passariam a assumir total 
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responsabilidade como mantenedores do Colégio Comercial Visconde de Cairu a 

partir do dia 16 de dezembro de 196518.  

 

FIGURA 15 – Investidura Diretor João Gaidargi

 

Fonte: Acervo oficial 

 

FIGURA 16 – Registro Diretor de Ensino Comercial João Gaidargi 

Fonte: Acervo particular  

                                                           
18 De acordo com contrato social reproduzido nos Anexos deste estudo.  
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A partir de 1966, o Viscai passa a ser conhecido como uma escola piagetiana, 

onde as noções de educação de Jean Piaget sobre ensino e aprendizagem estariam 

presentes na metodologia de todas as disciplinas, além de passar a ser respeitada a 

máxima escolanovista da educação centrada no aluno em todo o programa escolar.  

 

FIGURA 17 – Formandos do Colégio Visconde de Cairu em 1966 

Fonte: Acervo CCVC 

 

 

2.2 Vida Escolar 

 

Na década de 1960 o Colégio Visconde de Cairu viria a ser selecionado como 

Centro Piloto de Aplicação do Sistema de Ensino Funcional no estado de São Paulo, 

ou uma das ‘escolas modelo’ como eram popularmente conhecidos estes centros. 
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Este título era dado às instituições que serviriam como base para a implantação dos 

cursos técnicos profissionais do comércio em todo o sistema, sendo seus professores 

convidados a ministrar aulas e seminários em parceria com a Campanha de 

Aperfeiçoamento e Expansão do Ensino Comercial, e suas portas ficando abertas 

para que outros dirigentes e educadores pudessem conhecer pessoalmente as 

didáticas que orientariam os novos caminhos do ensino comercial. 

Destacados por sua atuação na educação e por corpos docentes com 

metodologias modernas e atraentes aos alunos, estes centros pilotos funcionavam 

como vitrine dos modelos de educação desejados. Dirigentes e professores eram 

convidados a visitá-los, e o intercâmbio de profissionais destas instituições com os de 

outras para congressos e seminários era incentivado prontamente pela CAEC.  

Por conseguinte, entendemos ser esta a ideia maior da instituição, de propor 

uma reforma do ensino comercial de dentro para fora, e de forma organizada e 

devidamente legislada. Para tanto se dispuseram os diretores às autoridades 

educacionais a auxiliar na consolidação de novas diretrizes e regulamentações porvir, 

e disponibilizaram também diversos membros do corpo docente para, com eles, 

auxiliar ao Serviço de Assistência Didática ao Ensino Comercial (SADEC) na formação 

de professores, capacitando o corpo docente de diversas escolas na capital e interior 

paulista ao exercício de um magistério mais voltado aos alunos e ao seu aprendizado 

para a vida. O SADEC, parte do CAEC coordenada em parte pelo SENAC, passou a 

convocar dirigentes e professores para participar de reuniões técnicas para a 

formação e especialização de outros docentes sobre as novas metodologias de 

ensino.  

De forma bastante positiva, podemos dizer que a equipe do Colégio Comercial 

Visconde de Cairu, como um todo, contribuiu para o desenvolvimento de uma nova 

mentalidade no ensino comercial paulista, que viria a originar a verdadeira revolução 

que se deu com o ensino técnico profissionalizante anos depois.  

Na imagem abaixo uma das diversas chamadas na imprensa sobre a 

participação de professores do Colégio Cairu num encontro do SADEC, no caso entre 

professores de contabilidade no ano de 1966: 
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FIGURA 18 – Professores de contabilidade discutem métodos de ensino 

Jornal Cruzeiro do Sul 13/09/1966 

 

Fonte: Acervo ‘O Cruzeiro’     

 

Mesmo com a mudança do regime político e da legislação educacional na 

década de 1970, o corpo docente do CCVC continuou empenhando esforços para 

auxiliar numa mudança na educação e teve resultados bastante positivos. Devido à 

sua influência junto aos educadores paulistas acabaram por participar, na pessoa do 

diretor João Gaidargi, da elaboração do Documento 1 sobre Habilitações Profissionais 

do 2º grau, publicado pelo MEC. Neste relatório de incongruências da Lei 5692/71, 

educadores escolhidos pelo território nacional em Comissão constituída pela Portaria 
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652/71 apontam necessidades de adequação da legislação com a realidade, em sua 

maior parte focados nas questões que discorremos neste item – como a questão do 

ensino estar muito distante da realidade e do excesso de preocupação com a 

produtividade profissional do aluno em detrimento ao conhecimento que ele de fato 

estaria adquirindo. O documento, publicado em 1972 pelo Laboratório de Currículos, 

apresentava sugestões para mínimos a serem exigidos em habilitações profissionais 

no 2º grau19. 

O trecho deste documento, onde se lê “um País que se desenvolve não pode, 

em razão mesmo de sobrevivência, prender, pelo pé, a sua juventude nas modestas 

possibilidades do seu meio de agora”, complementado por  “não pode pretender 

prepará-la para condições de emprêgo (sic) que os próprios planos de 

desenvolvimento objetivam superar” (Documento 1 Habilitações Profissionais, MEC, 

1972), nos leva ao entendimento de que esta comissão, composta por educadores 

influentes, tentava demonstrar as limitações da legislação em vigor com palavras bem 

colocadas, a fim de não se desgastar com o poder público.     

Esta participação foi considerada uma vitória dos professores como um todo, e 

foi a nós relatada por mais de um dos entrevistados que lecionavam no Colégio neste 

momento, e por outros que se juntaram ao corpo docente nos anos posteriores mas 

acompanharam as alterações que esta participação e as novas regras trouxeram aos 

cursos ministrados.   

No final da década de 1980 os diretores do Colégio Comercial Visconde de 

Cairu já haviam visitado por volta de 90% das escolas técnicas da área terciária da 

capital paulistana, e mais de uma centena de escolas no interior paulista, ministrando 

palestras e cursos, em grande parte parcerias com SADEC e SENAC, para docentes 

e dirigentes do ensino técnico. Foram visitados também centros educacionais de 

outros estados brasileiros e até de outros países da América Latina, para a troca de 

experiências educacionais piagetianas e escolanovistas na educação profissional. 

Em contrapartida, o CCVC também recebia muitos visitantes na ânsia de 

conhecer as inovações propostas pelos preletores do ensino e a didática diária da 

instituição então prestigiosa no cenário paulista. Citamos aqui algumas destas visitas 

registradas em livros de mensagens pertencentes ao acervo: Prefeito Olavo Setubal, 

                                                           
19 Anexo a este estudo disponibilizamos a reprodução parcial deste documento.  
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Deputado Samir Achoa, E.M Paulo ZIngg, Deputado Farabulini Junior, Deputado Ciro 

Albuquerque, Diretor do SADEC Breno Di Grado, Esp. Vicente Mateus, Governador 

José Maria Marin, Gal. Francisco Pinheiro de Albuquerque, Ecol. Lutzenberger, 

Deputado Derville Allegretti (ex-professor e paraninfo da primeira turma), Membro 

Conselho Federal de Educação Paulo Natanael Pereira de Souza, Secretário Ednir 

Macedo, Inspetor Irdec Laucido Mattos Garroux, Prefeito de Penápolis Ricardo R. 

Castilho, Prefeito de Embu-Guaçu Yvan B. Oliveira, Prefeito de itú Olavo Volpato, 

Prefeito de Guarulhos Waldomiro Pompêo, Membro Conselho Estadual de Educação 

Heitor Pinto e Silva Filho, Secretário Sampaio Dória, Vinícius Moraes Torres, 

Secretário Roberto Roschel Roth, Juiz Dir. Jorge Elias Alvares Lobo, Deputado 

Salvador José Julianelli, Deputado Idélio Martins, Deputado Caio Pompeo de Toledo, 

Cyro Soares Vidal da Silva, Doutor João Jesus de Salles Pupo, Diretor Lafayette 

Belfort Garcia, Professor Lauro de Oliveira Lima (do qual vários livros com dedicatórias 

aos diretores e cartas acerca de propostas piagetianas compõe o acervo), Alexandre 

Mendes Reis, Clóvis Souto Goulart, Antonio Luiz Mendes  de Almeida, entre outros.        

Além de muitos visitantes nacionais, a instituição declarada modelo recebeu 

também educadores de outros países a fim de conhecer as atividades desenvolvidas, 

entre eles Michel Tarchini, Gilbert Chalverat e Gerard Wagner da Suíça; Basile Yantzis 

do Canadá; Vicente Rubio Diniz, Luiz Gomes Rueda, Gustavo Abejan Moreno e 

Antonio José Viegas Avila da Espanha; Liliana Volante da Itália; Osvaldo Ghio 

Davezac do Uruguai; José Gordillo do Equadro; Lucas Patiño Baytia do Panamá; 

Maria Gomes Achique da Venezuela; Carlos Marques do Perú; Mario Carvajal do 

Chile; Odete Mossé da França; Elias Khardous da Síria; Juan Lagrotte da Argentina e 

Luiz Figueroa Sanches da Colômbia20. 

Ainda que tenha sido, desde sua criação, uma escola particular mantida pelas 

mensalidades, não contando com subsídios governamentais, os dirigentes 

mantiveram durante todo o percurso da instituição a premissa de mensalidades 

socialmente responsáveis, o que garantiria que estivessem sempre pareadas com as 

possibilidades socioeconômicas da comunidade que a circundava. A 

complementação da verba necessária para o funcionamento da escola quando os 

reajustes não alcançavam a inflação do período era advinda, de acordo com os relatos 

                                                           
20 Esclarecemos que há outras indicações de visitas internacionais, mas por estarem manuscritas com 
caligrafias diversas algumas não puderam ser reconhecidas. 
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por nós recebidos de ex-alunos, por meio da exploração publicitária nos jornais, 

outdoor e outros materiais, nos quais os comerciantes do bairro sempre faziam 

questão de ‘anunciar’ a fim de auxiliar o subsídio da escola.   

Na década de 1990, já com quatro décadas de experiência, a direção do CCVC, 

agora contando apenas com o Prof. João Gaidargi – após o falecimento do Prof. Pedro 

Gaidargi – permanecia sustentando a necessidade de transformações contínuas para 

a educação, contra qualquer movimento que sugerisse a estagnação. Procedem uma 

nova e volumosa reforma do edifício e propõe novos tipos de interação entre 

conhecimento e educandos nos mesmo cursos técnicos, reafirmando o ideal de que 

ainda que fossem os mesmos cursos o conhecimento havia evoluído de outrora. Em 

entrevista à Folha da Zona Leste21, em 1994, o diretor acena sobre as mudanças que 

estavam por vir e afirma que “a comunidade e os meus alunos estão precisando de 

algo a mais do que apenas o próprio Colégio” (1994, p.8). Os projetos para a reforma 

contavam com ampliação de espaços, criação de novos e, também, o projeto de uma 

quadra poliesportiva para os próprios alunos e para ser cedida gratuitamente aos 

alunos das escolas do entorno que não tinham este equipamento. A ligação da escola 

com sua comunidade era estreita, e nesta mesma entrevista o professor relata: “ 

Comecei a conviver com este bairro há 40 anos, sei como se vive nele hoje, como já 

se viveu – e o que eu puder fazer em termos de abertura, em benefício do próprio 

bairro, eu vou fazer”.     

A Lei de Diretrizes e Bases aprovada em 1996, ainda que tenha sido aprovada 

em data próxima ao encerramento das atividades do CCVC, foi comemorada pela 

comunidade educativa da instituição como a legislação que enfim previa a 

necessidade de um ensino médio integrado ao ensino técnico. Para o dirigente da 

instituição escolar e para os professores que estiveram presentes neste período de 

lutas pela modernização da legislação educacional (e ainda faziam parte do corpo 

docente) a LDB/96 foi uma grande vitória.  

Em seus últimos anos de funcionamento, o Colégio Comercial Visconde de 

Cairu ofereceu cursos de acordo com as novas diretrizes da educação, pontuando 

competências e habilidades a serem contempladas no currículo de cada uma das 

formações técnicas ofertadas. 

                                                           
21 Disponibilizamos nos Anexos deste trabalho esta entrevista na íntegra. 
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2.2.1 Escola piagetiana 

 

Desde que assumiram a direção do Colégio Comercial Visconde de Cairu os 

irmãos João e Pedro Gaidargi procuraram implantar, dentro dos limites impostos pelas 

legislações bastante rígidas à época, a filosofia e a pedagogia de Jean Piaget.  

 

FIGURA 19 – Diretoria do Colégio Comercial Visconde de Cairu - 1968 

Prof. João Gaidargi e Prof. Pedro Gaidargi 

Fonte: Acervo CCVC 

 

Era demanda de cada um dos docentes adaptar os conteúdos que ministravam 

ao ideal piagetiano (como referido nos manuscritos) de que o aluno deveria aprender 

a ‘fazer’, a desenvolver praticamente as atividades de uma forma que fossem ser 

utilizadas na vida particular e profissional, buscando o ideal de aquisição real de 

conhecimento para a vida. 
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Além disso, docentes da década de 1970 nos relataram que havia uma 

‘preocupação claparediana’ por parte da direção para que se formasse o aluno 

ensinável e não ensinado, para que os egressos fossem hábeis e versáteis para 

vencer os diversos desafios que a vida profissional lhes proporcionaria.     

Nas anotações dos diretores acerca dos planos de curso para 1968 é citada a 

seguinte pesquisa sobre de retenção mnemônica, como argumento para a busca da 

‘aprendizagem piagetiana’22: Segundo o quadro de percentagens de retenção 

mnemônica elaborado peça Secondy-Cavuum Oil Co. Studies, aprendemos 1% 

através do gosto; 1,5% através do tato; 5,5% através do olfato; 11% através da 

audição e 83% através da visão. Os dados retidos pelos estudantes em percentagem 

correspondem a 10% do que lêem, 20% do que escutam; 20% do que vêem; 50% do 

que vêm e escutam; 70% do que ouvem, dizem e discutem; e 90% do que ouvem, 

dizem e realizam. Quanto ao método de ensino, destaca que: quando somente oral, 

os dados retidos depois de três horas somam 70%, depois de três dias apenas 10%; 

quando somente visual, os dados retidos depois de três horas somam 72%, depois de 

três dias 20%; e quando oral e visual, os dados retidos depois de três horas chegam 

a 85%. E depois de três dias permanecem na casa dos 65%”.     

O corpo docente, formado por profissionais habilitados nas mais diversas 

áreas, era constantemente incentivado a utilizar metodologia que caminhassem para 

a interação com os alunos durante as aulas, demonstrando o vanguardismo da 

instituição escolar. Como exemplo podemos citar o diretor João Gaidargi, que utilizava 

em aulas uma metodologia para o ensino de ciências baseada em experiências 

químicas, físicas e biológicas, que correspondiam os ensinamentos teóricos com a 

prática, e atraia a atenção dos alunos mudando o estado físico de elementos, suas 

cores por meio de alterações químicas etc23. Destacamos também a atuação do 

professor Álvaro Silva, que estabeleceu fóruns de debate jurídico entre os alunos que 

lotavam as dependências do Teatro Arthur Azevedo, na Mooca. Outro professor 

merece destaque, José Llamas Moreno, que após cursar aperfeiçoamento em 

epistemologia de Jean Piaget criou um método de ensino de história e geografia que 

                                                           
22 Das anotações diretas manuscritas, não encontramos referência digital desta pesquisa até por não 

termos sua data absoluta. 
23 O livro “1001 experiências científicas”, do Prof. João Gaidargi, reúne mil e uma destas experiências 
a serem utilizadas em sala de aula, para aulas de ciências piagetianas, divididas em cinco elementos. 
Reproduzimos algumas páginas em anexo.  
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foi apelidado como o ‘Método Moreno’, e consistia numa produção, pelo aluno, de ‘sua 

própria geografia e história’, e a partir da ressignificação pessoal o estudante seria 

capaz de incorporar o conhecimento e não decorá-lo – da junção dos trabalhos no 

método Moreno foi inaugurada uma ‘laborteca’ no CCVC, para pesquisa dos alunos 

de anos seguintes.  

Enfim, cada um de sua forma, todos os professores eram convidados a utilizar 

práticas educativas inclusivas ou criar suas próprias metodologias, contanto que 

respeitassem o regimento interno, com o intento de aproximar o conhecimento 

ministrado das situações da vida real, formato nomeado piagetiano.  

Também são citadas, em documentações diversas, práticas educativas 

incitadas pelo Colégio Comercial Visconde de Cairu para a finalidade de criar vínculos 

entre o conhecimento adquirido na escola e a comunidade em que os alunos estavam 

inseridos. Entre eles podemos citar: desenvolvimento de fóruns de debate, exposições 

de trabalhos técnicos e científicos, maratonas, torneios escolares, exposições de 

artes, grupos teatrais, atividades esportivas, pesquisas em campo, visitas 

extracurriculares e excursões, fanfarra, atividades do centro cívico e até mesmo as 

festas de formatura, que levavam os formandos a exercer diversas atividades na 

comunidade para a arrecadação de fundos. Estas atividades serão devidamente 

descritas posteriormente. 

A preocupação com o aparelhamento audiovisual também é marcante durante 

a trajetória da instituição escolar. No início da década de 1960 já utilizavam projetores 

de cinema 16mm, depois passaram ao uso de projetores 8mm e, quando a tecnologia 

assim possibilitou, passaram a utilização de televisores e videocassetes nas aulas, 

para projeções da indústria cinematográfica, de materiais educativos e de produções 

dos próprios alunos, que dispunham de filmadoras para este propósito. No acervo do 

CCVC estão registrados em grande quantidade trabalhos audiovisuais dos alunos, 

nos mais diversos tipos de mídia.  

Em busca do ideal de ‘aprender fazendo’ esta instituição de ensino envidou 

grandes esforços, materiais e pessoais, e disto resultou a impressão nos dada pelos 

alunos entrevistados de que era uma escola onde se experienciavam muitas coisas 

diferentes, e onde de fato se ‘produzia’ conhecimento, na acepção de produção real 

da palavra.  
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FIGURA 20 – Diretoria do Colégio Comercial Visconde de Cairu - 1986 

Prof. João Gaidargi e Prof. Pedro Gaidargi 

 

 

 

Fonte: Acervo CCVC 

 

Podemos concluir por estas colocações que a instituição escolar estudada 

nesta pesquisa se afasta bastante do caráter meramente produtivista buscado na 

maior parte das escolas de seu tempo, e se aproximava de uma concepção de 

educação humanista, defensora da lógica racional e da produção de conhecimento 

pelo aluno de forma autônoma.  

Entretanto esta proposta não é baseada em uma educação sem orientação ou 

planejamento. Ainda que possa parecer, num primeiro momento, que seria este um 

formato de escola no qual os professores não teriam obrigações ou planejamento, 

apenas produzindo conhecimento em conjunto com os alunos, Gaidargi (1971) 

esclarece que a escola não pode continuar “sujeita aos empirismos da improvisação” 

e nem pode ser “orientada por normas despidas de sentido científico”.  Trazemos este 

posicionamento para esclarecer a visão da necessidade de regras para que houvesse 

um desempenho satisfatório da instituição escolar, porém era entendido pela direção 

que as normas então postas ou eram demasiadamente genéricas levando ao 
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improviso dos professores em sua atuação, ou estavam desatualizadas, e já não 

seriam adequadas à modernidade pedagógica que vivenciavam. Em suma, a questão 

levantada por esta dupla de educadores era a necessidade de novas legislações e 

não o funcionamento de sistemas educacionais na ausência destas.  

Sobre a urgência de se rever os sistemas de educação nacionais no que dizia 

respeito às formas de integração do aluno com sua realidade, João Gaidargi é 

taxativo:  

Não será fácil evidentemente, de uma hora para outra, sem pessoal 
devidamente habilitado, sem uma compreensão maior por parte de todos a 
respeito das altas prerrogativas sociais da Escola, oferecendo novo ritmo às 
peças todas do processo educativo, para que ele finalmente funcione como 
um sistema compacto e lógico, humano e eficiente. Mas é preciso tentar. É 
preciso começar logo, ainda que sem a preocupação demagógica de alcançar 
a totalidade da rêde escolar, para tentar o milagre de converter, à húltima (sic) 
hora, os hereges da administração e todos esses subversivos da ordem e dos 
espíritos, que tentam justificar sua ignorância e seu despreparo, ou suas 
desídias com uma velhaca e obstinada oposição às ideias da renovação 
necessária. (GAIDARGI, 1971, p.2)       

 

Nesta mesma publicação, o professor faz ainda um alerta sobre a questão das 

avaliações que eram aplicadas aos alunos, destacando que exames pré-fixados, ou 

elaborados improvisadamente apenas para cumprir os critérios estipulados de prova 

final, não seriam os melhores instrumentos para a avaliação de um aluno em seu 

processo contínuo de aprendizagem. Mais uma vez se colocando a favor da avaliação 

criteriosa, mas contra um sistema de avaliações ineficientes ao não respeitar a 

individualidade do aprendizado de cada um, articula:  

Assim, contra avaliações improvisadas e arbitrárias, contra eventuais 
pressões de elementos despreparados e em favor do necessário estímulo a 
ser oferecido também ao trabalhador das Escolas, haverá que opor critérios 
de verificação de eficiência, baseados em normas precisas. Somente uma 
planificação racional, devidamente supervisionada e periodicamente 
avaliada, poderá permitir julgamentos seguros e capazes a um só tempo, de 
incentivarem e premiarem os mais capazes, de comprovarem a adequação 
das diretrizes reais, a oportunidade das providências, o acerto da orientação 
(GAIDARGI, 1971, p.4)   

 

A necessidade de que houvesse maior ênfase à planificação tanto por escolas 

como por professores, e de que se soubesse traçar e seguir objetivos na educação, 

era o marco inicial para que as mudanças pudessem de fato acontecer no ensino 

comercial. Outrossim Gaidargi (1971) alerta que qualquer planificação deveria 
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considerar com seriedade a filosofia e a política educacional do país onde ocorre, 

senão nem a melhor das planificações poderia ser bem-sucedida.   

Para finalizar evocamos uma fala de Gaidargi (1971), que retrata a visão avant-

garde do ensino comercial /técnico naqueles dias, constatando que muitos 

especialistas e ditos esclarecidos não compreendiam realmente a legislação que se 

impunha à educação: 

 

[...] e preferem defender obstinadamente diretrizes e esquemas, pontos de 
vista e manias que, além de não se encontrarem alicerçados em qualquer 
pesquisa séria ou estudo estatístico de monta, já eram inadequados à 
realidade brasileira há mais de meio século. Gente que não lê nem a lei nem 
a sua justificativa ou fundamentação; nem suspeita de que a Educação, por 
ser um processo de dinâmica social, não pode e não deve permanecer nunca 
aprisionado por fórmulas empíricas, frias e estáticas, divorciadas da realidade 
imediata. [...]. Assim aconteceu com a “Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional que nem foi suficientemente entendida, nem encontrou mais gente 
disposta a aposentar suas manias e as rotinas superadas da tradição, mais 
os mofos rançosos do passado. É muito lamentável que a bem fundamentada 
Exposição de Motivos nº389, de 28 de outubro de 1948, assinada pelo então 
Ministro da Educação e Cultura Dr. Clemente Mariani, tenha tido tão poucos 
e desatentos. Ou que, se lida, não chegou a ser entendida pelos homens 
responsáveis pelos Destinos da Escola. Ou que, se entendida, não tenha 
encontrado maior número de apologistas e de sequazes, de homens mais 
capazes de arregaçarem suas mangas, na redentora cruzada da educação 
nacional. (GAIDARGI, 1971, p.10) 

 

Pode-se entender, a partir desta fala, que havia, da parte de educadores, um 

desejo real de que a LDB/61 recebesse maior atenção e emprego de esforços para 

ter sucesso, mas no próprio ano de 1971, desta publicação, já surgia uma nova LDB 

com uma ideologia bastante diversa desta. A citada Exposição de Motivos 389, feita 

pelo Ministro Clemente Mariani24 em 1948, interpretava positivamente o anteprojeto 

da LDB/61, que tramitou por muitos anos até ser promulgado em 1961 conforme 

explanado no Capítulo 1, e considerava este como uma vitória da “unidade na 

variedade”, e a única fórmula “compatível com a federação e a vida nacional”, para 

que equívocos provocados pela centralização dos procedimentos administrativos, que 

teriam atingido níveis extremos no Estado Novo, fossem superados e se seguisse no 

‘caminho da descentralização do ensino’, consoante a determinação constitucional de 

1946.  

                                                           
24 Consultado em MARIANI, Clemente. Exposição de motivos da mensagem presidencial nº. 605 de 29 
de outubro de 1948. Diário do Congresso Nacional (13/11/1948), p.11.616. 
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2.2.2 Ensino profissional de acordo com a OIT 

 

A influência de vertentes da Organização Internacional do Trabalho acerca da 

educação profissional pode ser notada em diversos aspectos da vida escolar do 

Colégio Comercial Visconde de Cairu.  

No início da década de 1970 o dirigente João Gaidargi foi convidado a cursar a 

especialização em ‘Metodologia de la formación’, bem como outros representantes 

em destaque na educação profissional de todo o mundo, numa programação 

transnacional. O programa de estudos, subsidiado pela própria OIT, ofereceu uma 

extensa carga horária sobre as tendências mundiais na educação para o trabalho e 

enfatizou a necessidade de atualização das metodologias utilizadas pelos docentes 

para que a educação profissional de fato oferecesse uma formação completa aos 

alunos.  

De acordo com o programa, o objetivo principal era fornecer conhecimentos 

sobre métodos modernos e técnicas de ensino para os responsáveis pela educação 

profissional, dialogar sobre os mais recentes trabalhos de pesquisa na área 

pedagógica e comparar tendências na organização e metodologia de ensino em 

diferentes países25.  As principais cadeiras deste curso se centravam em áreas como 

preparação de cursos formativos - definição de objetivos, seleção de métodos e 

avaliação, treinamento de lideranças nas empresas, organização geral de estudos 

técnicos, instrução programada, métodos de autoinstrução, auxílios audiovisuais e 

computação, com enfoque em estudos de caso, dinâmicas de grupo e treinamentos 

práticos.  

 

                                                           
25 Tradução nossa do programa original em espanhol, reproduzido na íntegra nos Anexos deste 
trabalho. 
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FIGURA 21 – Diploma ‘Metodologia de la formación’ 

Fonte: Centro Internacional de Formação – OIT/Turim 

Dentre os projetos internos desenvolvidos neste curso, podemos citar a 

formulação de objetivos de ensino, a análise do material didático e do pensamento 

crítico envolvido, além da adaptabilidade dos sistemas de ensino. Os projetos 

externos se colocavam em torno de estudos da organização geral do ensino; da 

organização específica da formação de trabalhadores, técnicos e gerentes; e de 
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métodos avançados de treinamento, como ensino programado e/ou assistido por 

computador. 

No desenvolvimento deste capítulo ficará bastante perceptível como estes 

tópicos estiveram presentes nas preocupações da direção do CCVC. A questão da 

necessidade de formulação de objetivos claros na educação, como já levantamos 

anteriormente, era uma característica marcante da militância da direção desta 

instituição e de seu representante pedagógico. A defesa da administração por 

objetivos é comentada por Gaidargi, quando destaca que na área de educação “por 

prevalecerem os planos cientificamente elaborados, haverá que ter sempre os olhos 

postos nos objetivos reais da empreitada” (1971, p.4). 

Os treinamentos para lideranças empresariais incluídos neste curso 

demonstram a tendência, não mais apenas em âmbito nacional, de que determinadas 

formações profissionais, a saber comerciais, propunham a formação de gestores 

médios, pequenas lideranças, gerências.  

A questão da inclusão de recursos audiovisuais na educação moderna, e, para 

além disto, a importância de que colocar os alunos em posição de produtores 

audiovisuais, pelo desenvolvimento de trabalhos que utilizassem suportes de mídia, 

se faz muito presente na história do Colégio Comercial Visconde de Cairu, e fica 

evidenciada na composição de um vultoso espaço audiovisual na sede própria da 

instituição, com equipamentos adequados e extenso acervo – parcialmente produzido 

pelos próprios alunos.   

A educação a distância e o uso de computadores foram inquietudes da direção 

desta instituição escolar desde muito antes da eclosão dos cursos de formação à 

distância e da educação de jovens e adultos. Salvo iniciativas pontuais, e de suplência 

de ensino primário, os cursos à distância e a autoinstrução seriam assuntos que 

ganhariam força apenas após a LDB/96, mas que nos idos de 1970 já recebiam 

projetos por parte de educadores paulistas. A ideia de que o educando poderia ser 

capaz de aprender por si como devido subsídio gráfico, audiovisual e/ou 

computacional ainda desconcertava a maior parte dos educadores àquele tempo, visto 

que estas propostas diminuíam muito as possibilidades de controle sobre a educação, 

e necessariamente deixavam espaços para uma educação com maior formação de 

consciência social, e com grande concessão de autonomia aos estudantes. Já no 
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início da década de 1980 havia uma sala ampla de computadores no Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, e, tal qual outras instalações, podia ser utilizada por 

integrantes da comunidade em horários diferentes dos de aula.  

Notadamente na estrutura e proposta pedagógica desta instituição escolar 

estes preceitos permaneciam, ano a ano, literalmente ou dentro de ações específicas 

propostas em cada período. Foram marcantes de tal forma que nos levaram a 

afirmação de que houve uma intervenção efetiva dos conceitos da OIT a respeito do 

ensino técnico profissional nos caminhos seguidos pelo Colégio, e, considerando a 

atuação desta instituição – na forma de seus representantes – no desenvolvimento e 

expansão desta modalidade de ensino a partir da década de 1960, estes conceitos 

trazidos da Organização Internacional do Trabalho teriam de alguma forma influído na 

história do ensino técnico comercial brasileiro.  

A tese apresentada à OIT em 1971 pelo então diretor pedagógico do Colégio 

Cairu, Prof. João Gaidargi, intitulada “A metodologia nas cadeiras de cultura geral e 

cultura técnica”, baseada nas experiências pedagógicas realizadas no CCVC, foi 

reproduzida posteriormente e prestigiada por diversos educadores em congressos e 

simpósios que se seguiram, onde a temática foi explorada.  

 

   

2.2.3 Modelo escolanovista 

 

A presença dos princípios do movimento da Escola Nova, como já citado 

alhures, pode ser notada em diversas esferas de atuação do Colégio Comercial 

Visconde de Cairu. 

O ensino centrado no educando e não mais nos conhecimentos prévios dos 

professores, o desenvolvimento de práticas integrantes entre os conceitos teóricos e 

as práticas dos alunos, e a própria proposta de uma educação fundamentada em troca 

de experiências entre todos os envolvidos no processo educativo ilustram um modelo 

de instituição de caráter escolanovista.  
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A própria determinação em seguir o ideário da epistemologia de Jean Piaget, 

inclusive investindo em formação docente na área de forma permanente, também 

identificam a aproximação da metodologia desta escola com os aspetos da psicologia 

e da biologia que consagraram a Escola Nova.  

Porém, afora estas sabidas características, uma particularidade nos suscitou 

um aprofundamento de pesquisa: os atributos do edifício próprio, erigido no início da 

década de 1970, foram segundo apontamentos dos dirigentes baseados em conceitos 

escolanovistas. 

De fato, o prédio sito à Rua Uriel Gaspar, número 162, se destaca das 

edificações destinadas ao ensino comercial à época, conforme averiguamos. 

Especialmente preocupados com a iluminação natural abundante em todas as salas, 

com questões de ventilação, com a necessidade de espaços físicos fora do tradicional 

para laboratórios, e com a proposta de salas de aula que se integrassem e 

permitissem maior inteiração entre as diferentes turmas de alunos, os mantenedores 

se viram obrigados a trocar mais de uma vez de arquitetos, a fim de encontrarem 

profissional apto ao desenho de um edifício escolar deveras díspar de seus 

contemporâneos.   

Os ideais de democratização e universalização do ensino concerniam com as 

diretrizes escolares desta instituição escolar.   

 

 

2.3 Prédio próprio 

 

O Colégio Comercial Visconde de Cairu funcionou em quatro endereços, como 

narramos até o momento. A primeira sede foi na Rua Bom Sucesso, numa casa 

assobradada, e a segunda e a terceira foram na Rua Padre Adelino, também em casa 

adaptadas à finalidade escolar e que rapidamente deixavam de apresentar a 

capacidade necessária para o número de alunos que aumentava.    

Dadas as ampliações já realizadas nas instalações da Rua Padre Adelino, e as 

outras tantas que haveriam de ser feitas para comportar a quantidade crescente de 
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alunos, ficou decidido que o melhor a fazer seria a aquisição de um prédio próprio. 

Buscadas as opções possíveis, estabeleceram os sócios-mantenedores construir 

novas instalações, uma vez que os prédios existentes disponíveis no tamanho 

necessário para comportar a quantidade de salas de aula pretendida não atendiam à 

concepção de prédio escolar que buscavam.  

A única exigência que ainda não havia sido satisfeita a título de tornar 

permanente a autorização precária de funcionamento da escola era a questão predial, 

e este foi fator preponderante na decisão pela construção de um prédio próprio em 

detrimento de novas adaptações a um novo edifício. Prevendo a iluminação e a 

ventilação adequadas a um prédio escolar, bem como a quantidade desejada de salas 

com metragem ampla e espaço para laboratórios, começa o projeto do prédio do 

Colégio Comercial Visconde de Cairu à Rua Uriel Gaspar.  

O financiamento do edifício foi feito por um grupo particular, intitulado ‘Grupo 

dos Cinquenta Amigos’. Esta organização sui generis reunia cinquenta pessoas 

entusiastas da educação em torno do ideal de erigir um prédio escolar para abrigar o 

crescente Viscai. Os organizadores deste grupo foram Eremias Demétrio Delizoicov e 

Miguel Carmona Robles, ambos pertences à comunidade escolar do Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, que reuniram mais quarenta e oito pessoas envolvidas 

direta ou indiretamente com a escola e dispostas a auxiliar nesta empreitada.  

Em tempos de recessão nacional, este fundo de financiamento livre foi capaz 

de possibilitar a compra dos terrenos e a construção do prédio de quatro pavimentos. 

Participavam do clube: Alfredo Martins, Álvaro Fernandes, Álvaro Silva, Américo 

Martins da Costa, André Anunciatto, Antonio Garcia, Antonio Carmona Robles, 

Armando Amaral Silva, Augusto Sartorato, Claudio Zeri, Cleide Ermelinda Bonato 

Gaidargi, Clineu dos Santos, Elso Guedes, Eremias Demetrio Delizoicov, João Funari 

Neto, João Duenha Galves, João Macena de Lima, Joaquim Martins, Joffre, Rodrigues 

de Carvalho, Jose Llamas Moreno, Lazaro Ovidio Machado, Maria Gaidargi Ferrara, 

Miguel Dorgan, Miguel Carmona Robles, Nildo Iório, Orleans Bacci, Paschoal 

Thomeu, Petr Gaidargi , Primo Pauluti, Renato Domingos José Ferrara, Solon José 

Ramos, Vasilisa Gaidargi, Zenon Baptista Sitrângulo. Alguns desses nomes tiveram 

suas trajetórias profundamente marcadas pela história da instituição escolar, como 

Nildo Iório, fundador do Colégio Comercial Visconde de Cairu, e alguns professores 

que eram entusiastas da ideia de uma escola tão diferente do que havia no tempo. 
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Outros destes nomes se tornaram bastante conhecidos no cenário educacional nos 

anos seguintes, mas neste momento eram apenas admiradores de um novo tipo de 

escola que surgia.  

Unidos pelo espírito vanguardista da educação, inspirados nos pioneiros da 

educação e na revolução educacional que acontecia em todo o mundo, estas pessoas 

auxiliaram na construção do edifício que viria a abrigar uma das escolas modelo de 

ensino comercial em São Paulo. Uma placa de bronze na entrada do edifício prestava 

homenagem aos participantes desta associação, que se reuniria periodicamente no 

salão de eventos do Colégio para confraternizar.  

 

FIGURA 22 – Placa de Homenagem ao Clube dos Cinquenta Amigos 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ex-aluno 

 

 

As obras de construção do edifício duraram cerca de dois anos. Durante este 

período as aulas continuaram sendo ministradas na sede da Rua Padre Adelino. O 

projeto inicial apresentado para o início da construção seguia a seguinte arquitetura: 

 

 

 



160 
 

FIGURA 23 – Planta Inicial da sede própria na Rua Uriel Gaspar 

Fonte: Acervo Subprefeitura 

 

Assim que o projeto foi entregue pelo arquiteto, com a quantidade máxima de 

salas que seriam possíveis ser construídas de acordo com as disposições de 

metragem e iluminação desejadas, os dirigentes entraram em um dilema: a 

quantidade de salas não comportaria todos os alunos e espaços de atividades que 

necessitavam, mas não abririam mão do edifício ter as características arquitetônicas 

que julgavam necessárias. Adquiriram então mais um terreno, e um novo projeto, com 

mais um pavimento e um número maior de acomodações foi aprovado.   
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FIGURA 24 – Segunda Planta da sede própria na Rua Uriel Gaspar 

 

Fonte: Acervo Subprefeitura 
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Após o final da construção dos dois primeiros pavimentos, o movimento de 

mudança de equipamentos e acervos foi iniciado, mas somente após a conclusão do 

último pavimento foi concluída a instalação do prédio escolar.     

 

FIGURA 25 – Prédio sito à Rua Uriel Gaspar em construção 

 Fonte: Acervo particular 

 

Entretanto, mesmo após a construção do prédio próprio e instalação de salas 

com equipamentos modernos, inclusive audiovisuais, ainda faltava ao Colégio 

Comercial Visconde de Cairu o documento do auto de conclusão de obra, 

popularmente conhecido como ‘habite-se’, necessário para a autorização oficial da 

instituição escolar. Para a expedição deste auto foram solicitadas mais algumas 

instalações e, principalmente, uma saída de emergência para grandes contingentes, 

que para ser feita no edifício teria de alterar toda a arquitetura projetada.  

A solução para esta situação seria uma saída para outra via, então os 

mantenedores do CCVC adquiriram do vizinho Luiz Mucciolo uma parcela de seu 

terreno26, ficando a Rua Uriel Gaspar interligada à Avenida Radial Leste internamente.   

                                                           
26 Disponibilizamos anexo a este trabalho reprodução da escritura de compra e venda do terreno sito à 
Avenida Radial Leste, 4474. 



163 
 

FIGURA 26 – Planta Final da sede própria na Rua Uriel Gaspar  

 

 

Fonte: Acervo Subprefeitura 
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Neste novo espaço adquirido foi construído um pátio amplo para os alunos, 

deixando o espaço do antigo pátio para novos laboratórios-modelo, e foi construída 

também uma segunda saída para os alunos, a ‘saída de emergência’27, que viria a ser 

numerada 4474 da Avenida Radial Leste.   

 

FIGURA 27 – Saída de emergência CCVC – Radial Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo CCVC 

A construção final dispunha de quatro pavimentos. Contava com vinte e seis 

salas com trinta e um metros quadrados, sendo dezesseis destinadas a aulas, e um 

salão de eventos de trezentos metros quadrados, que compunha o último pavimento 

por completo. Apresentava também sala de professores, laboratórios, escritório-

modelo, sala de processamento de dados, tesouraria, almoxarifado, biblioteca com 

cerca de dez mil exemplares, laborteca composta por trabalhos feitos por alunos, sala 

de audiovisual, secretaria, diretoria, almoxarifado, departamento gráfico, centro cívico, 

sala de orientação educacional e cantina.  

                                                           
27 A documentação de alvará e liberação do prédio pelo Corpo de Bombeiros encontram-se 
reproduzidas nos Anexos desta pesquisa. 
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Cada uma das salas de aula e salas de atividades contava com mapas do Brasil 

e do estado de São Paulo, além do mapa de um outro estado, pois eram numeradas 

e nomeadas, cada uma como um dos estados brasileiros. Compreendiam também 

quadro negro, projetor, tela de projeção, carteiras individuais, quadro de avisos, mesa 

e cadeira de professor e estante de apoio. 

 

 

FIGURA 28 – Prédio próprio do Colégio Comercial Visconde de Cairu  

 

 

 

 

 

 

     

 

                           

 

                        Fonte: Acervo ‘Folha da Zona Leste’ 

 

A sala dos professores era composta por quarenta e oito armários individuais, 

mesas amplas com cadeiras para reuniões, porta diários, banheiros individuais para 

professores e professoras, bebedouro, uma mapoteca, uma sala anexa para 

armazenamento dos trabalhos de estudantes e estantes onde se exibiam os troféus 

da fanfarra do colégio e das vitórias dos alunos em competições esportivas, como 

olimpíadas intercolegiais.   
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FIGURA 29 – Sala dos Professores  

Fonte: Acervo CCVC 

 

Na sala de audiovisual, até a década de 1990, se encontravam aparelhamento 

de vídeo-tape, projetores de cinema 8mm e 16mm, telas de projeção estilo cinema, 

três mil slides, mil filmes – muitos preparados pelos próprios alunos, retroprojetor, 

aparelhamento de som, gravadores, intercomunicadores. Após a última reforma do 

prédio a sala foi modernizada com televisores grandes, videocassetes, filmadoras DV 

para produção de trabalhos e computador para edição de vídeos feitos pelos 

estudantes, além de um novo acervo de filmes e fitas/cds, incluindo material 

audiovisual para a educação de jovens e adultos. Esta sala dava acesso ao topo do 

edifício, o mirante, onde se encontrava o letreiro e ao qual os alunos não tinham 

acesso por motivos de segurança.  

O edifício, vazado no centro, permitia que todas as salas de aula tivessem 

iluminação natural, e todos os ambientes contavam com amplas janelas para 

proporcionar ventilação natural.   
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FIGURA 30 – Sede CCVC Rua Uriel Gaspar – Vista Interna 

 

Fonte: Acervo CCVC 

 

Em 1973 o Colégio Comercial Visconde de Cairu já se encontrava plenamente 

instalado no novo edifício, e em pleno funcionamento. A fachada ampla despertava o 

interesse dos passantes e os alunos estavam confortável e adequadamente 

instalados para suas atividades.  

Considerável prospecção da região do Tatuapé se seguiu ao movimento 

gerado pela instituição escolar, como a abertura e ampliação da Avenida Radial Leste, 

a passagem de ônibus elétricos pela região, a construção da Igreja Nossa Senhora 

da Conceição na Praça Sílvio Romero - símbolo do bairro do Tatuapé e, alguns anos 

depois, a estação de metrô do Tatuapé, que mudaria definitivamente as 

características da região.  
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FIGURA 31 – Vista aérea Colégio Visconde de Cairu 

Rua Uriel Gaspar esquina com a recém-inaugurada Avenida Radial Leste 

Fonte: Acervo Subprefeitura 

 

O edifício situado entre o número 162 da Rua Uriel Gaspar e o número 4474 

da Avenida Radial Leste foi a sede do Colégio Comercial Visconde de Cairu até o final 

de suas atividades.  

Em meados da década de 1990 o prédio sofreu novas alterações e uma grande 

reforma. Com a LDB/96 e os novos caminhos apresentados para a educação, a 

direção do CCVC, naquele momento representada apenas pelo Prof. João Gaidargi28, 

                                                           
28 O Prof. Pedro Gaidargi faleceu em 1991, tendo se afastado das atividades de direção escolar apenas 
alguns meses antes, por não ter condições de saúde para permanência. Após este ocorrido, o Prof. 
João Gaidargi assumiu a diretoria contando com assessoria pedagógica de coordenadores escolhidos 
entre os professores a cada ano, e não haveria outro sócio/diretor até o encerramento das atividades. 
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promoveu uma grande reforma no prédio a fim de torná-lo mais moderno e apto às 

atividades escolares agora propostas pela nova proposta pedagógica. 

 

FIGURA 32 – Planta Pós-Reforma da sede própria na Rua Uriel Gaspar 

 

Fonte: Acervo Subprefeitura 
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O interior do prédio sofreu diversas alterações neste período, sendo 

remodeladas inclusive as instalações que permaneceriam. Os equipamentos da sala 

de computação foram substituídos por modernos PCs, e a sala de audiovisual também 

ganhou novo formato e acervo. Os antigos computadores, filmadoras, televisores, 

videocassetes e projetores ganharam espaço em uma sala-museu tecnológico.  

Um mural comemorativo dos quarenta anos do Colégio Comercial Visconde de 

Cairu foi pintado, de forma voluntária, por uma aluna, na entrada principal, na parede 

que dava acesso à escadaria da nova quadra poliesportiva. 

 

FIGURA 33 – Vista interna da entrada de alunos pela Rua Uriel Gaspar 

Fonte: Acervo CCVC 

 

A fachada do prédio também sofreu alterações desde sua inauguração, mas 

sempre mantendo o esquema de janelas frontais do projeto original. A cor azul da 

inauguração, que havia se convertido em nuances de creme poucos anos depois, 

voltou a figurar, a fim de destacar a edificação no quarteirão para aqueles que a viam 

da estação de metrô Tatuapé. 
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FIGURA 34 – Fachadas da sede própria CCVC 

 

 

O prédio foi vendido após o encerramento das atividades escolares para um 

grupo de investidores. Atualmente conserva a maior parte de sua arquitetura original 

e abriga o Hospital Sancta Maggiore do Belenzinho. A praça em frente permanece 

recebendo eventos artísticos itinerantes, como circos, e o SESC Belenzinho funciona 

à plena capacidade na esquina oposta. O local permanece conhecido na vizinhança 

como o ‘prédio do colégio’.  
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2.4 Saberes 

 

No conjunto de saberes que uma instituição escolar se propõe a ensinar aos 

alunos residem suas crenças, afinidades e ideologias. Entendemos ‘suas’ porque são 

pertinentes a toda a comunidade escolar envolvida, desde os dirigentes aos auxiliares 

de sala, passando especialmente pelos docentes.  

O princípio educativo, ou seja, a finalidade de uma ação pedagógica, é o cerne 

de sua representatividade social. De acordo com Nosella, “o objetivo final é o princípio 

organizativo e executivo de todo o processo”, ou seja, é o princípio educativo “a razão 

última que informa todo o processo escolar, é a perspectiva real e de longo alcance 

assumida pelos educandos e pelos educadores” (NOSELLA, 2009, p.10). E 

consideramos neste estudo este entendimento a fim de melhor compreender a 

seleção e o sentido dos conteúdos selecionados no currículo desta instituição. 

Partimos então, para as colocações que aqui faremos sobre os saberes 

estabelecidos pelo Colégio Comercial Visconde de Cairu, da premissa de que giram 

em torno de um princípio educativo, que no caso dos cursos técnicos profissionais, é 

o trabalho. Escolas que preparam para o trabalho social, para além do próprio trabalho 

escolar, estão ligadas a projetos e aspirações sociais, e como acompanhamos neste 

estudo até o momento, o ensino comercial esteve sempre ligado aos auspícios de 

uma classe média híbrida, empenhada em ocupar posições de média gestão na 

sociedade em desenvolvimento do século XX. Sendo assim basearemos para este 

estudo o princípio educativo destes saberes como sendo o trabalho.  

Importante relembrar que, para esta tese, utilizamos a análise dialética marxista 

investigativa, e, para o marxismo, o trabalho é compreendido como uma ação humana 

inseparável da própria condição humana, o que torna a educação para o trabalho uma 

formação para a própria vida, sem que possa ser dissociada desta característica. 

Gramsci reforça que o trabalho é, de fato, uma forma pela qual o homem participa 

ativamente na vida da natureza, “para transformá-la e socializá-la cada vez mais 

profunda e extensamente” (2001, p.43).  O desenvolvimento de trabalhos traz ao ser 

humano sua própria humanidade.  
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Para que se possa considerar o trabalho como princípio educativo, entretanto, 

é necessário que esta educação para o trabalho se realize em condições 

verdadeiramente honestas no sentido do ‘formar social’.  

Consideradas estas informações preliminares, observamos que os cursos 

desenvolvidos pelo Colégio Comercial Visconde de Cairu que aqui serão descritos, 

podem ser considerados formativos ultrapassando a questão do trabalho comercial, 

porque incluíam em seus currículos, e nas atividades escolares como um todo, além 

das questões ligadas ao conhecimento técnico e da natureza humana, a preocupação 

com questões críticas histórico-sociais e a necessidade de integração entre escola e 

comunidade, bem como o incentivo e apoio ao congraçamento entre o grupo que 

formaria o corpo escolar.  

Sobre a função social e humanística da escola, ainda que uma escola com 

finalidade técnico comercial, citamos Gaidargi (1980):  

 

Nos momentos de desorientação; enquanto no areal sombrio do deserto 
pouco tranquilo, soprar o simum deletério; a escola aparecerá mais ainda com 
sua importância vital. Extraordinária agência de integração social, constitui 
sempre, o refúgio e a salvação, o hino e a bandeira da grande jornada 
revolucionária. (GAIDARGI, 1980, p.20) 

  

O educador, que simboliza o ideal da instituição de ensino por ter estado à sua 

frente, pedagogicamente, por praticamente todo o seu período de funcionamento, 

defende o conceito de cultura pedagógica a todas as escolas comerciais, entendendo 

a necessidade de que a instituição escolar voltada à formação profissional tem uma 

função muito maior que a formação única para o trabalho, tem como objetivo a 

formação do homem:   

A medida em que o processo de “cultura pedagógica” se torna mais intenso 
e mais sério, mais difundido e mais amplo; e a ideia do valor da Educação 
tomar conta de mais mentes e de mais corações, esta valorização do homem 
brasileiro acabará por alcançar os redutos da ideologia partidária, e por 
permitir que cidadãos mais informados venham a orientar civicamente melhor 
o povo brasileiro. (GAIDARGI, 1980, p.20)     
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Os Regimentos Escolares29 aos quais tivemos acesso também possibilitaram 

uma análise pertinente de como se desenvolveram as atividades escolares durante o 

percurso histórico do CCVC. As normas básicas da instituição escolar, horários e 

premissas de cada período estão registradas nestes documentos, que eram 

atualizados quando havia mudanças na nomenclatura dos cursos, na grade curricular 

oferecida, em ciclos, em estatutos, ou na legislação educacional vigente. 

Destacamos destes documentos os direitos e deveres dos participantes do 

processo educativo. Ao corpo docente reservavam-se os direitos e deveres: participar 

da elaboração, implementação e execução da Proposta Pedagógica e do Plano 

Escolar; elaborar e cumprir o plano de trabalho; realizar atividades relacionadas com 

os serviços de apoio técnico-pedagógico; participar dos Conselhos de Classe; 

participar das atividades cívicas, culturais e educacionais promovidas pela escola; 

executar e manter atualizados os registros escolares; colaborar com as atividades da 

escola com a família e a comunidade.  Era vedado ao corpo docente: envolver o nome 

da escola em manifestações estranhas às suas finalidades; fazer, sob qualquer 

pretexto, discriminação por motivo de convicção filosófica ou religiosa e por 

preconceitos de qualquer natureza; ausentar-se do local de trabalho sem motivo 

devidamente justificado.  

O corpo discente tinha como direitos e deveres: ser respeitado por todo o 

pessoal da escola e pelos colegas; ser respeitado em suas crenças religiosas; ser 

orientado em suas dificuldades; ser ouvido em suas queixas ou reclamações; ser 

considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparações; participar de 

trabalhos e frequentar pontualmente as aulas; organizar agremiações dentro das 

normas da escola; acatar a autoridades da direção e do corpo docente, bem como 

dos demais funcionários da escola; tratar os colegas com urbanidade e respeito; 

colaborar com a escola na manutenção do prédio e do material escolar coletivo. Era 

terminantemente proibido aos alunos: utilizar material potencialmente perturbador da 

ordem e dos trabalhos escolares; impedir entrada de colegas em aula; perturbar a 

ordem ou os trabalhos escolares.       

                                                           
29 Disponibilizamos nos Anexos desta tese os Regimentos Escolares aos quais tivemos acesso, 
digitalizados integralmente, a fim de oferecer aos leitores uma percepção do desenvolvimento da 
instituição escolar por intermédio da evolução regimental. 
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FIGURA 35 – Regimentos Escolares Colégio Comercial Visconde de Cairu 

   

 

              Regimento 1962                Alteração Regimental1965 

 

    Alteração Regimental 1968        Regimento Escolar 1975 
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Regimento Escolar 1987    Regimento Escolar 1991 

 

 

 

Regimento Escolar 1998                                 Alteração Regimental 2000 
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O último Regimento Escolar a vigorar no Colégio Comercial Visconde de Cairu 

foi aprovado pela Diretoria Regional de Ensino Leste 5 em 1998, tendo alterações 

publicadas em 2000. 

A partir das propostas pedagógicas da instituição de ensino ao longo dos anos 

de sua existência, podemos elencar como objetivos principais: 

1.  Compreensão dos direitos e deveres da pessoa, do cidadão, da família e 

do Estado; 

2. Respeito à dignidade e às liberdades fundamentais do homem; 

3. Fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade internacional; 

4. Desenvolvimento integral da personalidade humana e sua participação na 

obra do bem comum; 

5. Preparo do indivíduo e da sociedade para o domínio dos recursos científicos 

e tecnológicos que lhe permitam utilizar as possibilidades e vencer as 

dificuldades do meio; 

6. Preservação e expansão do patrimônio cultural; 

7. Condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de convicção 

filosófica política ou religiosa, bem como a qualquer preconceito de classe 

ou raça.  

A proposta de tais objetivos por uma instituição de ensino fundada na década 

de 1950 demonstra a nós, claramente, a posição vanguardista da mesma, em especial 

no item 7, que retrata intenção há muito recorrente nos palcos da educação.   

De acordo com o Plano Escolar, são buscados como objetivos da educação 

básica em nível médio ofertada pela instituição, independente da habilitação 

específica cursada: levar os alunos à pesquisa, análise e síntese que possibilite a 

contínua adaptação às situações que a vida oferece; encaminhamento dos alunos à 

descoberta das diversas possibilidades de escolha em face de situações concretas, 

para que, na liberdade, façam opções à medida em que descobrem novos valores; 

estímulo ao desenvolvimento progressivo da criatividade dos alunos; formação do 

espírito crítico que favoreça o desenvolvimento da atitude de auto-avaliação 

constante; possibilidade da vivência de emoções e sentimentos sadios para o 

equilíbrio afetivo-emocional; preparação para uma opção existencial de fé; e atenção 
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aos interesses, às necessidades e às aspirações dos indivíduos e das instituições 

sociais que possam intervir no desenvolvimento do processo educativo.       

Observadas estas características gerais dos saberes do CCVC30, nos 

debruçaremos neste tópico sobre os principais cursos ministrados e quais suas 

características mais marcantes. Faremos a divisão em cinco grandes grupos – a 

saber: administração, contabilidade, secretariado, publicidade e turismo – visto que as 

habilitações mudaram diversas vezes de nomenclaturas, conforme esclarecido no 

capítulo 1, mas a oferta sempre ocorreu dentro de um destes grandes grupos 

elencados. A escolha deste arranjo foi feita por nós a fim de que se aproximasse, da 

melhor forma possível, com a oferta atual de cursos técnicos na área comercial, com 

o intuito de aumentar a inteligibilidade deste estudo. 

Nos ateremos agora aos aspectos inerentes a cada um destes grupos, mas não 

faremos referência às disciplinas específicas de cada curso visto que já foram 

previamente elencadas nesta pesquisa, por serem comuns a todas as unidades 

escolares que oferecessem tais cursos. Traremos aqui informações próprias a esta 

instituição escolar e sua população, que de fato remontam sua história e seu 

significado social, nos cursos que tiveram ao menos três turmas formadas31.  

 

 

2.4.1 Técnico em Contabilidade 

 

 As ciências contábeis, como aludido anteriormente, foram as primeiras cadeiras 

comerciais a existirem no Brasil, e foram os cursos a expandirem primeiramente na 

área do ensino comercial de nível médio. A necessidade de especialistas em 

contabilidade para quaisquer negócios, nacionais ou internacionais, impulsionou o 

crescimento da área e a procura pelos cursos.  

                                                           
30 Para fins de maior conhecimento da organização escolar apresentamos nos Anexos alguns 
calendários escolares e grades curriculares do Colégio Comercial Visconde de Cairu. 
31 Os cursos Técnico em Estatística, Técnico Corretor Imobiliário e Técnico em Processamento de 
Dados foram autorizados para oferta no Colégio Comercial Visconde de Cairu, mas não tiveram 
números representativos de turmas formadas. 
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 No Colégio Comercial Visconde de Cairu o curso Técnico em Contabilidade foi 

o primeiro a ser oferecido em nível médio, no ano de 1959, e foi legalmente autorizado 

pela Portaria 115 do Ministério da Educação e Cultura em 21 de maio de 1969. 

Posteriormente, de acordo com as exigências colocadas pela LDB/71, foi reconhecido 

pela Portaria COGSP s/n de 17 de maio de 1982 – Processo 5623/79 – DRECAP-2 

publicada no Diário Oficial do Estado em 18 de maio de 1982. 

 

FIGURA 36 – Publicações Curso Técnico em Contabilidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo /Diário Oficial /Diretoria de Ensino Leste-5 

 

Os objetivos do curso eram: suprir com profissionais competentes a lacuna 

existente na área de contabilidade; preparar, formar e atualizar profissionais para 

atuarem na área de contabilidade, de modo a atender o dinâmico crescimento das 

avançadas técnicas de contabilidade; preparar para receber uma formação composta 

de atividades gerais e comuns à área, que lhe permitam acompanhar a velocidade de 

transformação e que vá ao encontro do processo de prestação de serviços 

especializados; criar nos futuros técnicos uma consciência nacional, para que 
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progridam e cultivem o amor pelo trabalho e por aquilo que é produzido, pois se torna 

cada dia mais necessário o elemento formador no horizonte profissional de tais 

técnicos; preparar técnicos para o desempenho da profissão a fim de descortinar aos 

seus olhos o futuro mais consagrador se buscarem, mais adiante, a formação em nível 

superior, considerando o crescimento de seus conhecimentos.   

O curso técnico em contabilidade teria, como conhecimentos a serem 

adquiridos:  

a) identificação e interpretação das diretrizes do planejamento estratégico, do 

planejamento tático e do plano diretor aplicáveis à gestão de cada empresa; 

b) identificação das estruturas orçamentárias e societárias das organizações e a 

relação destas com os processos de gestão específicos; 

c) interpretação dos resultados de estudos de mercado e econômicos; 

d) utilização dos instrumentos de planejamento, bem como executar controlar e 

avaliar procedimentos dos ciclos de pessoal, de recursos materiais, tributários, 

financeiros, contábeis, do patrimônio, dos seguros e da produção; 

e) compreensão da correta representação do patrimônio da entidade; 

f) percepção e análise de causas das mutações patrimoniais; 

g) fornecimento de informações sobre aspectos da natureza econômica, 

financeira e física do patrimônio sob a forma de relatórios , registros e análises; 

h) compreensão dos aspectos jurídico-formais das transações contábeis. 

 

O perfil profissional desejado ao final do curso incluía, além do desenvolvimento 

dos conhecimentos gerais e específicos elencados supra, apresentar iniciativa e 

coragem para assumir riscos, capacidade para gerar resultados, ambição, habilidade 

para liderar equipes, exercício de múltiplos papéis, conhecimento da ética profissional 

e respeito às ordens emanadas pelo Conselho Regional de Contabilidade, noções 

consolidadas de informática, respeito e solidariedade com as pessoas 

independentemente de seu nível hierárquico, busca contínua por atualização.         

A partir da promulgação da LDB/96 o curso de Técnico em Contabilidade 

passou a integrar a área de Gestão.  
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2.4.2 Técnico em Administração de Empresas 

 

As habilitações ligadas à administração de empresas, conjuntamente com as 

voltadas aos conhecimentos contábeis, são as raízes do ensino comercial. Voltada 

diretamente ao setor de gerência do comércio, a administração de empresas sintetiza 

muito do ideário do ensino comercial no Brasil. 

  No Colégio Comercial Visconde de Cairu o curso Técnico em Administração 

de Empresas foi autorizado pela Portaria s/n – Processo 5546/73 DETéc publicada no 

Diário Oficial do Estado em 22 de dezembro de 1973. Reconhecido pela Portaria 

COGSP s/n – Processo 5623/79 – DRECAP-2 publicada no Diário Oficial do Estado 

em 18 de maio de 1982. 

 

FIGURA 37 – Publicações Curso Técnico em Administração de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo /Diário Oficial /Diretoria de Ensino Leste-5 

 

Os objetivos do curso eram: suprir com profissionais competentes a lacuna 

existente na área de administração; preparar, formar e atualizar profissionais para 

atuarem na área de administração, de modo a atender o dinâmico crescimento das 
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avançadas técnicas de gerenciamento de empresas; preparar para receber uma 

formação composta de atividades gerais e comuns à área, que lhe permitam 

acompanhar a velocidade de transformação e que vá ao encontro do processo de 

prestação de serviços administrativos; criar nos futuros técnicos uma consciência 

nacional, para que progridam e cultivem o amor pelo trabalho e por aquilo que é 

produzido, pois se torna cada dia mais necessário o elemento formador no horizonte 

profissional de tais técnicos; preparar técnicos para o desempenho da profissão a fim 

de descortinar aos seus olhos o futuro mais consagrador se buscarem, mais adiante, 

a formação em nível superior, considerando o crescimento de seus conhecimentos.   

O curso técnico em administração teria, como conhecimentos básicos a serem 

adquiridos - alguns deles semelhantes aos propostos aos alunos de contabilidade:  

a) identificação e interpretação das diretrizes do planejamento estratégico, do 

planejamento tático e do plano diretor aplicáveis à gestão de cada empresa; 

b) identificação das estruturas orçamentárias e societárias das organizações e a 

relação destas com os processos de gestão específicos; 

c) interpretação dos resultados de estudos de mercado e econômicos; 

d) utilização dos instrumentos de planejamento, bem como executar controlar e 

avaliar procedimentos dos ciclos de pessoal, de recursos materiais, tributários, 

financeiros, contábeis, do patrimônio, dos seguros e da produção; 

e) manipulação de livros societários, estatutos e contratos diversos; 

f) utilização de orçamento como peça de controle; 

g) definição de indicadores de desempenho e execução do planejamento 

empresarial; 

h) elaboração de dados e tabelas relativos a dados orçamentários.  

 

O perfil profissional desejado ao final do curso incluía, além do desenvolvimento 

dos conhecimentos gerais e específicos citados, apresentar iniciativa e coragem para 

assumir riscos, capacidade para gerar resultados, ambição, habilidade para liderar 

equipes, exercício de múltiplos papéis, conhecimento da ética profissional e respeito 

às ordens emanadas pelo Conselho Regional de Administração, noções consolidadas 

de informática, respeito e solidariedade com as pessoas independentemente de seu 

nível hierárquico, busca contínua por atualização. Tais quais as qualificações 
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esperadas dos técnicos em contabilidades, deixando clara mais uma vez a afinidade 

entre estas formações.           

A partir da promulgação da LDB/96 o curso de Técnico em Administração de 

Empresas passou a integrar a área de Gestão.  

 

 

2.4.3 Técnico em Secretariado 

 

As formações voltadas ao secretariado acompanham a evolução dos cursos 

comerciais porque a função de secretário é de suma importância no setor terciário, 

muitas vezes tendo assaz representatividade na gerência, para além das questões de 

auxílio à administração intrínsecas à profissão.    

No Colégio Comercial Visconde de Cairu o curso Técnico em Secretariado foi 

autorizado pela Portaria s/n – Processo 5546/73 DETéc publicada no Diário Oficial do 

Estado em 22 de dezembro de 1973. Reconhecido pela Portaria COGSP s/n – 

Processo 5623/79 – DRECAP-2 publicada no Diário Oficial do Estado em 18 de maio 

de 1982. 

FIGURA 38 – Publicações Curso Técnico em Secretariado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo /Diário Oficial /Diretoria de Ensino Leste-5 
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Os objetivos do curso eram: suprir com profissionais competentes a lacuna 

existente na área de secretariado; preparar, formar e atualizar profissionais para 

atuarem na área de secretariado; preparar para utilização, com desenvoltura, de todo 

o aparato eletrônico disponível no mundo empresarial; criar nos futuros técnicos uma 

consciência nacional, para que progridam e cultivem o amor pelo trabalho e por aquilo 

que é produzido, pois se torna cada dia mais necessário o elemento formador no 

horizonte profissional de tais técnicos; preparar para a percepção e incorporação 

consciente e crítica da estética e da ética das relações humanas desenvolvidas em 

situações profissionais. 

O curso técnico em secretariado teria, como conhecimentos a serem 

adquiridos:  

 

a) escrituração regular, oficial ou não, das diversas atividades empresariais, por 

diversos métodos, técnicas e processos;  

b) classificação de fatos para registro e respectiva validação de registros e 

demonstrações; 

c) controle e formalização, guarda e manutenção de livros ou outros meios de 

registro, bem como de outros documentos relativos à vida empresarial; 

d) estabelecimento dos princípios e normas técnicas de secretariado; 

e) leitura e interpretação de dados empresariais diversos; 

f) pesquisa, leitura e interpretação de dados e índices estatísticos; 

g) pesquisa análise e compreensão de princípios e bases tecnológicas; 

 

 

O perfil profissional desejado ao final do curso incluía, além do desenvolvimento 

dos conhecimentos gerais e específicos elencados, apresentar iniciativa e coragem 

para assumir riscos, exercício de múltiplos papéis, respeito e solidariedade com as 

pessoas independentemente de seu nível hierárquico, usar as tecnologias de maneira 

adequada, reconhecimento da ética profissional, busca contínua por atualização.         

A partir da promulgação da LDB/96 o curso de Técnico em Secretariado passou 

a integrar a área de Gestão.  
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2.4.4 Técnico em Publicidade 

 

 Os cursos dirigidos à área de publicidade em nível médio descendem, 

diretamente, das cadeiras de merceologia e de propaganda antes destinadas a todas 

as cadeiras comerciais. Não há como destacar a formação para a área terciária da 

necessidade de saber vender, afinal esta é a ação potencial de todo o comércio. 

  No Colégio Comercial Visconde de Cairu o curso Técnico em Publicidade foi 

autorizado pela Portaria s/n da COGSP – Processo 10202/78 – DRECAP-2 publicada 

no Diário Oficial do Estado em 3 de março de 1979. Reconhecido pela Portaria 

COGSP s/n – Processo 187/82 – DRECAP-2, publicada no Diário Oficial do Estado 

em 1 de julho de 1982. 

 

FIGURA 39 – Publicações Curso Técnico em Publicidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo /Diário Oficial /Diretoria de Ensino Leste-5 

 

 Os objetivos do curso eram: suprir com profissionais competentes a lacuna 

existente na área de publicidade; preparar, formar e atualizar profissionais para 

atuarem com publicidade e propaganda; preparar para receber uma formação 
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composta de atividades gerais e comuns à área, que lhe permitam acompanhar a 

velocidade de transformação e que vá ao encontro do processo de prestação de 

serviços especializados; criar nos futuros técnicos uma consciência nacional, para que 

progridam e cultivem o amor pelo trabalho e por aquilo que é produzido, pois se torna 

cada dia mais necessário o elemento formador no horizonte profissional de tais 

técnicos; preparar técnicos para o desempenho da profissão a fim de descortinar aos 

seus olhos o futuro mais consagrador se buscarem, mais adiante, a formação em nível 

superior, considerando o crescimento de seus conhecimentos.   

 O curso técnico em publicidade teria, como conhecimentos a serem adquiridos:  

a) efetuar e interpretar atividades de produção, armazenamento e distribuição ou 

difusão, de materiais publicitários;   

b) organizar e formatar mensagens a partir da análise de suas características 

frente às do público a ser atingido, em diferentes propostas comunicativas; 

c) selecionar a mídia adequada correlacionando características e tendências de 

mercado com fatores econômicos, sociais e culturais; 

d) elaborar estatísticas de alcance , veiculação e aprovação do público de 

campanhas publicitárias; 

e) caracterizar as linguagens das diferentes mídias e suas interrelações; 

f) produzir texto, imagem e som, utilizando recursos midiáticos e vocabulário 

técnico específico; 

g) elaborar projetos de comunicação utilizando repertório ou acervo iconográfico 

da cultura contemporânea; 
 

 O perfil profissional desejado ao final do curso incluía, além do desenvolvimento 

dos conhecimentos gerais e específicos elencados acima, apresentar iniciativa e 

coragem para assumir riscos, facilidade de interpretação de mensagens, 

conhecimento de linguagens verbais e visuais diversas, posicionamento crítico em 

relação às artes, interação com as demais áreas da empresa; respeito e solidariedade 

com as pessoas independentemente de seu nível hierárquico, busca contínua por 

atualização.         

 A partir da promulgação da LDB/96 o curso de Técnico em Contabilidade 

passou a integrar a área de Comunicação.  
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2.4.5 Técnico em Turismo  

 

A proposta de oferta do curso de Turismo surgiu mais tarde no Colégio 

Comercial Visconde de Cairu. Este curso entrou no rol da instituição escolar porque 

fazia parte do grande grupo comercial, e apresentava uma procura relativamente 

grande por ter ligação com as questões do comércio exterior.  

No Colégio Comercial Visconde de Cairu o curso Técnico em Turismo foi 

autorizado pela Portaria s/n da COGSP – Processo 10202/78 – DRECAP-2 publicada 

no Diário Oficial do Estado em 3 de março de 1979. Reconhecido pela Portaria 

COGSP s/n – Processo 187/82 – DRECAP-2, publicada no Diário Oficial do Estado 

em 1 de julho de 1982. 

 

FIGURA 40 – Publicações Curso Técnico em Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo /Diário Oficial /Diretoria de Ensino Leste-5 
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Alguns conhecimentos apontados para os formandos do curso técnico em 

turismo:  

a) aplicação de leis e normas pertinentes e regulamentares da área, como as 

referentes à conduta ética, saúde e segurança;   

b) elaboração de projetos internacionais; 

c) fluência em, ao menos, três idiomas; 

d) aplicação de princípios e ferramentas de gerenciamento técnico e, 

empreendimentos de turismo.  

 

O acesso aos dados completos sobre os objetivos e perfil profissional esperado 

ao final do curso nesta habilitação não foi possível porque ela foi oferecida por poucos 

anos, e não haviam registros destas informações no acervo oficial nem no material 

restante no acervo do Colégio armazenado desde seu encerramento. 

 

 

 

2.4.6 Supletivos   

 

Os cursos de Suplência de primeiro grau ou ensino fundamental, e segundo 

grau ou ensino médio, eram regularmente oferecidos na instituição escolar.  

Ainda que não estejam diretamente ligadas ao cerne da proposta da instituição 

escolar, que seriam os cursos técnicos na área comercial, a oferta de cursos 

supletivos para estudantes que não puderam cursar a educação básica na idade 

própria marca também a história do Colégio Comercial Visconde de Cairu.  

O curso de Suplência do Ensino Fundamental (ou de 1º grau) foi autorizado 

pela Portaria da Coordenação do Ensino Básico e Normal de 9 de dezembro de 1974 

– Processo 7653/74 publicada no Diário Oficial do Estado em 10 de dezembro de 

1974. Reconhecido pela Portaria 16/81 CENP de 20 de janeiro de 1981, publicada no 

Diário Oficial do Estado em 21 de janeiro de 1981. 
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FIGURA 41 – Publicação Suplência de 1º. Grau / Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo /Diário Oficial /Diretoria de Ensino Leste-5 

 

Entretanto, o curso de Suplência de Ensino Médio (ou de 2º grau), foi autorizado 

apenas pela Portaria s/n da DRECAP-2 de 3 de janeiro de 1985, publicada no Diário 

Oficial do Estado em 8 de janeiro de 1985. 

 

FIGURA 42 – Publicação Suplência de 2º. Grau / Ensino Médio 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo /Diário Oficial /Diretoria de Ensino Leste-5 
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A educação básica oferecida nos cursos de suplência, de acordo com o Plano 

Escolar do CCVC, teria como objetivo proporcionar ao educando a formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de 

autorrealização e exercício consciente da cidadania, favorecendo o desenvolvimento 

da capacidade de aprender por meio do domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

possibilitando o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem visando a 

aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atividades e valores; 

fortalecendo os vínculos de família, e os princípios de liberdade e solidariedade 

humana em que se assenta a sociedade. Além disto, proporcionaria a possibilidade 

da continuidade de estudos e, em casos especiais, a aceleração de estudos para 

alunos com necessidades diferenciadas.  

 

O envolvimento da instituição escolar nas questões sociais de sua comunidade 

a levou, inclusive, a participar de forma voluntária do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral). 

 

FIGURA 43 – Agradecimento do Mobral ao Colégio Visconde de Cairu 

Fonte: Acervo CCVC 
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Anos depois, os próprios alunos da instituição foram responsáveis por 

programas de alfabetização voluntária e gratuita para a vizinhança que entornava o 

Colégio Visconde de Cairu, em ações que eram amplamente divulgadas pelas 

publicações da região e incentivadas e suportadas pelos dirigentes e docentes da 

escola, que cedia suas instalações, fora do horário de aulas, para o desenvolvimento 

destes programas.  

Nos dois últimos anos de funcionamento o Colégio Comercial Visconde de 

Cairu ofereceu a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) com atendimento 

individualizado e presença flexível, que propunha os cursos de suplência de uma 

maneira modernizada e com maior integração social. Estes cursos passaram também 

a abrir a possibilidade de estudos para pessoas com horários de trabalho que 

impediam a frequência escolar regular, podendo ser parcial ou integralmente cursados 

à distância.  

Os cursos de EJA foram autorizados pela Portaria s/n da Diretoria Regional de 

Ensino Leste-5 de 26 de janeiro 2001 – Processo 1692/0009/2000, publicada no Diário 

Oficial do Estado em 27 de janeiro de 2001. 

 

FIGURA 44 – Diretor João Gaidargi e aluno em formatura de turma livre 

 

Fonte: Acervo particular 
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O Colégio Comercial Visconde de Cairu ofereceu, em turmas livres, e em 

parceria com a ONG Darcy Ribeiro e com o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 

uma série de cursos gratuitos, a fim de prover formação básica e formação em 

habilidades técnicas específicas (produção de carimbos, encadernação e outros) com 

o intuito de criar oportunidades para a comunidade vizinha e auxiliar no 

desenvolvimento socioeconômico do entorno.  

 

 

2.5 Eventos e atividades  

 

Os eventos e atividades promovidos por uma instituição escolar, ou por 

agremiações de alunos com a autorização da direção escolar, traduzem muito de sua 

história e de seu entrelaçamento social. Apresentaremos aqui uma série destes 

eventos e atividades realizados no Colégio Comercial Visconde de Cairu, durante sua 

trajetória. A descrição dos eventos e os registros de imagens são devidos aos 

memoriais descritivos encontrados no acervo do próprio CVC, e também às memórias 

dos antigos docentes e discentes, que possibilitaram a melhor compreensão de como 

se deram estes fatos e o impacto que tiveram na comunidade escolar.   

 

 

2.5.1 Festas e Formaturas 

 

O Grêmio do Colégio Comercial Visconde de Cairu era bastante conhecido 

pelas festas que promovia, em especial as de formatura32. Por ser uma escola de 

formação profissional, que a muitos seria a formação última para o exercício 

profissional, as formaturas eram consideradas com especial apreço por alunos e 

familiares.  

                                                           
32 Dedicamos uma seção dos Anexos desta tese para fotos diversas de formaturas, constantes dos 
arquivos do CCVC e cedidas por alunos formandos em diversos anos.  
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FIGURA 45 – Formatura 1979 – Colação de Grau 

Fonte: Arquivo particular 

 

FIGURA 46 – Formatura 1983 – Colação de Grau 

Fonte: Arquivo particular 



194 
 

As missas de formatura foram realizadas, em sua maioria, na Igreja São Paulo 

Apóstolo, situada na Rua Tobias Barreto, número 1320, no bairro do Belenzinho em 

São Paulo. A proximidade à Rua Padre Adelino e à Rua Uriel Gaspar eram fatores 

determinantes para esta escolha. A paróquia São Paulo Apóstolo, fundada em 1939, 

pertence à Arquidiocese de São Paulo. Apuramos também a realização de missas de 

formatura nas igrejas Regina Mundi, São Bento e São José.   

 

FIGURA 47 – Formatura 1980 – Missa    

Fonte: Arquivo particular  

 

As solenidades de formatura, com entrega de diplomas, discurso de oradores 

e paraninfos e demais atos legais, ocorriam no próprio salão de eventos do CCVC ou 

em teatros. De acordo com nossa apuração, o maior número de colações de grau 

aconteceu no Teatro Arthur Azevedo, na Avenida Paes de Barro, número 955, no 
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bairro da Mooca. Além de colações de grau, este teatro recebeu diversas outras 

atividades do Viscai, como debates, exposições de trabalhos, palestras e outros.  

 

FIGURA 48 – Formatura de 1984 – Colação de Grau 

   Fonte: Arquivo particular 
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Os bailes de formatura, em sua grande maioria, aconteceram no Clube Atlético 

Juventus, sito à Rua Comendador Roberto Ugolini, número 20, no bairro da Mooca. O 

clube, inaugurado em 1925, era de fácil acesso aos alunos e familiares e oferecia 

instalações para bailes adequadas para grandes formaturas. Outros endereços a 

receberem bailes de formatura do Colégio Comercial Visconde de Cairu foram o Clube 

Atlético Tietê, localizado na Avenida Santos Dumont, número 843, na Armênia, e o 

Clube Círculo Militar de São Paulo, situado na Rua Abílio Soares, número 1589, no 

Ibirapuera, mas por serem de acesso mais complexo aos formandos e convidados 

não era frequente a escolha por estes.  

 

FIGURA 49 – Formatura de 1980 – Baile dos Formandos 

 

Fonte: Arquivo particular 
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FIGURA 50 – Formandos de 1980 – Baile dos Formandos 

 

 

 

 

 

Acervo: Arquivo particular 

 

A instituição de rainhas e princesas do baile de formatura acontecia por meio 

de gincanas e da venda de talões, o que auxiliava as comissões de formatura na 

arrecadação de verbas. Os convites para o baile de formatura também podiam ser 

vendidos pelos próprios alunos.  

Desta forma, mesmo sendo o Colégio Comercial Visconde de Cairu uma 

instituição escolar com público majoritariamente de classe média e média/baixa, ou 

bolsistas, as festividades de formatura realizadas pelas turmas eram bastante 

famosas a seu tempo e aglutinavam pequenas multidões de jovens de diversas outras 

instituições como convidados.  
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FIGURA 51 – Coroação de Rainhas do Baile pelos Diretores 

                 Prof. João Gaidargi                                 Prof. Pedro Gaidargi 

Fonte: Arquivo particular 

 

Dentre todos os alunos entrevistados para esta tese nenhum deixou de citar as 

festividades de formatura, ratificando a nós a importância dada a este momento pela 

comunidade escolar do Colégio Comercial Visconde de Cairu. 

 

FIGURA 52 – Formandos – Diversos Anos  

Fonte: Arquivo particular 
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2.5.2 Fanfarra 

   

A organização de fanfarras foi uma atividade amplamente promovida pelas 

instituições escolares até a década de 1980, em algumas perdurando os anos 1990, 

como o caso do Colégio Comercial Visconde de Cairu.  

Ao menos uma vez ao ano a fanfarra ia às ruas, demonstrar o ‘senso patriótico’ 

da instituição e de seus alunos, nas comemorações da independência no dia 7 de 

setembro. Além desta participação junto às fanfarras de toda a cidade, o grupo do 

CCVC comparecia também às festividades organizadas pela Sociedade Amigos do 

Belém e de outras organizações que os convocassem.  

 

FIGURA 53 – Fanfarra Colégio Comercial Visconde de Cairu 

Fonte: Jornal Grecai 

 

Para os alunos era bastante elogioso fazer parte da fanfarra, fosse como 

músico ou, no caso das alunas, como balizas, determinando o tempo de evolução do 

grupo. As coreografias desenvolvidas para as balizas das fanfarras se assemelhavam 

às desenvolvidas para as líderes de torcida das high school americanas, e os desfiles 

eram acompanhados por milhares de expectadores.   
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2.5.3 Atividades Desportivas 

 

O Colégio Comercial Visconde de Cairu se fez bastante reconhecido pela 

participação em eventos esportivos, bem como pela própria organização destes 

eventos a partir do Grêmio Recreativo Viscai. Em campeonatos internos, externos 

com a comunidade ou interescolares, a participação em diversas modalidades era 

incentivada e subsidiada pela direção. 

 

FIGURA 54 – Rainha CCVC e Presidente Centro Cívico Viscai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Acervo CCVC 

 

A compreensão de que a educação física constituía parte importante do 

currículo sempre foi muito presente nos estatutos da instituição escolar que 

estudamos aqui, e inclusive os alunos dos cursos noturnos, que eram dispensados 

das aulas de educação física, eram incentivados a praticar atividades esportivas 

coletivas com os times do Colégio, ainda que pudessem treinar apenas aos finais de 

semana.  
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FIGURA 55 – Times do Colégio Comercial Visconde de Cairu  

       

 

 

 

 

                                       

 

Fonte: Arquivo CCVC 

 

As aulas de educação física e práticas desportivas eram realizadas, em sua 

maioria, no Centro Educacional da Mooca, que detendo um complexo desportivo bem 

equipado permitia o treino de diversas modalidades.   

O Colégio Cairu mantinha ainda convênio com algumas associações esportivas 

profissionais, para que os atletas federados continuassem seus estudos som 

responsabilidade dos clubes.  

 

FIGURA 56 –Palestra de dirigente de clube esportivo  

Fonte: Arquivo CCVC 
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Era o caso do Sport Clube Corinthians Paulista, que mantinha um acordo de 

reponsabilidade sobre seus atletas estudantes, em que estes deveriam manter seu 

rendimento escolar a fim de permanecer atuando no clube, e as faltas decorrentes da 

participação em competições oficiais eram abonadas pelos professores mediante a 

reposição das atividades.  

Diversos esportistas se formaram no Colégio Comercial Visconde de Cairu 

nestas parcerias, que garantiam a permanência dos jovens que ingressavam no 

esporte também na escola. É o caso, dentre outros, do consagrado goleiro Ronaldo 

Giovanelli, que jogou pela Seleção Brasileira de Futebol e pelo Corinthians, e concluiu 

seus estudos em Administração de Empresas no CCVC na década de 1980.     

 

 

 

2.5.4 Exposições e Excursões 

 

As exposições de trabalhos dos alunos aconteciam anualmente no Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, e em alguns anos chegaram a ocorrer duas vezes, uma 

no primeiro e uma no segundo semestre. Nomeadas de EXPOTEC (Exposição de 

Trabalhos Técnicos) estas exposições atraiam não somente a comunidade escolar 

como a vizinhança do Colégio, para conhecer as atividades desenvolvidas pelos 

alunos e, no caso de pais de alunos a ingressar no ensino técnico, entrar em contato 

com as metodologias de ensino utilizadas na instituição.  

 

FIGURA 57 – EXPOTEC 

 

 

 

 

Fonte: 

Acervo 

CCVC 
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Compareciam também às EXPOTEC representantes de outras escolas e 

docentes em geral, especialmente após 1968, quando o CCVC foi oficialmente 

designado pela Diretoria de Ensino Comercial do Ministério da Educação como Centro 

Piloto de Aplicação do Sistema de Ensino Funcional, ou escola modelo, conforme 

descrevemos com detalhes no capítulo 1 deste estudo.  

A partir de 1997 a EXPOTEC deixou de existir, dando lugar à SEDIC para a 

apresentação anual dos trabalhos dos alunos com ênfase nas novidades tecnológicas 

oferecidas para cada área de atuação. Na SEDIC (Semana de Ensino Dirigido à 

Informática Cairu) eram apresentados trabalhos técnicos e também tinham espaço as 

habilidades dos alunos, inclusive musicais.  

 

FIGURA 58 – SEDIC 

 

 

Fonte: Arquivo particular / Acervo CCVC 

 

As atividades escolares incluíam também saídas pedagógicas para ampliação 

de conhecimentos dentro da própria capital e para outras localidades. As excursões 

para além da capital, com o intuito de levar os alunos a conhecerem outras realidades 

locais e culturas, também ocorriam anualmente no Colégio Comercial Visconde de 

Cairu. Um dos intuitos destas excursões, de acordo com a proposta pedagógica de 

1985, era possibilitar aos alunos que desfrutassem de suas amizades fora do âmbito 
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escolar, em passeios recreativos com um cunho de aprendizagem, acompanhados 

sempre por professores responsáveis.  

   Além das excursões anuais, os alunos do CCVC saiam semestralmente em 

visitas a empresas de grande porte, para constatar na prática como aconteciam os 

trabalhos comerciais a que se preparavam para exercer. Nestas visitas os alunos de 

diversas séries, acompanhados por professores, conheciam instalações fabris e 

escritórios administrativos de marcas com abrangência nacional, presenciando in loco 

o trabalho de administradores, contadores, secretários e atuantes do terceiro setor em 

geral. 

 

FIGURA 59 – Visita à Coca-Cola – Década de 1960 

Fonte: Acerco CCVC 

 

 Algumas das visitas mais representativas feitas pelos alunos foram ao Liceu de 

Artes e Ofícios, ao City-Tour, ao Cine Clube Bandeirantes, à Pan, ao Centro Cultural 

São Paulo, à Coca-Cola, à Instituição Bradesco, à Bolsa de Cereais, À Barragem de 

Barra Bonita, à Siderúrgica Volta Redonda, entre outra – sendo alguns desses locais 

visitados em mais de uma oportunidade, por turmas diferentes.  
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2.5.5 Sala de Computação 

 

A partir da década de 1980 o Colégio Comercial Visconde de Cairu já contava 

com uma sala de computação, voltada a atender os cursos regulares, a receber cursos 

extracurriculares de computação – e posteriormente informática, e a recepcionar 

membros da comunidade que quisessem ter contato com a tecnologia. 

Originalmente equipada com computadores CP-300 e CP-500, e impressoras 

P500S Prologica, a sala foi se modernizando com o passar dos anos, tornando-se um 

pequeno centro de informática nos últimos anos de funcionamento do Colégio.  

 

FIGURA 60 – Sala de Computação – Década de 1980 

Fonte: Acervo CCVC 

 

Na entrada da sala lia-se “bem-vindos ao futuro”, e em uma das paredes, 

datados de 1985, os dizeres: “Você sabia que nos países mais evoluídos do mundo, 

quase tudo depende do Computador... Por isso podemos dizer que estamos na era 

da informática! Vocês jovens percebam que estão se preparando para o futuro melhor, 

de vocês e do Brasil”. 
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2.5.6 Observatório 

 

No ano de 1986, que ficou conhecido como “o ano em que as pessoas olhariam 

para o céu”, a passagem do Cometa Halley poderia ser vista com bastante clareza no 

Brasil, e este evento chamou muito a atenção dos jovens, público majoritário do 

Colégio.  

A fim de tornar este evento tão aguardado uma possibilidade de aproximar a 

escola e a vida dos estudantes, os diretores inauguraram um observatório no mirante 

no Viscai, e instalaram um telescópio. Desta forma alunos e professores puderam 

assistir à passagem do cometa, e fazer outros estudos acerca da astronomia, 

especialmente nas áreas de ciências biológicas.  

 

FIGURA 61 – Chamada para a inauguração do observatório CCVC 

 

Fonte: Arquivo Jornal da Zona Leste 8/1986 
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O acesso ao observatório era também possível a estudantes de outras escolas 

que desejassem desenvolver atividades juntamente com seus professores, e também 

à comunidade do entorno.  

Dentro deste programa de integração, uma série de palestras e debates em 

torno do evento aconteceu no salão de eventos do Colégio Cairu, com a participação 

de estudantes de diversas escolas técnicas paulistanas.  

 

 

2.5.7 A Constituinte  

 

A Constituinte, desejada especialmente pelos jovens, teve espaço no Colégio 

Comercial Visconde de Cairu. Uma comissão de professores foi designada para 

coordenar reuniões de interessados e redigir as sugestões apontadas para inclusão 

na Nova Constituinte Brasileira.  

 

FIGURA 62 – Encontro pela Constituinte 

 

Fonte: Acervo CCVC 
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Os grupos de discussão poderiam envolver alunos de outras escolas e pessoas 

em geral da comunidade. Como o dirigente Prof. João Gaidargi participaria de 

encontros a fim de apontar propostas para a nova legislação, ele democratizou esta 

possibilidade, levando junto às suas as sugestões da comunidade escolar.  

Os responsáveis pela redação das propostas e organização dos encontros 

eram os diretores João Gaidargi e Pedro Gaidargi, e os docentes Zenon Sitrângulo, 

José Llamas Moreno e Álvaro Silva, todos, os cindo, bacharéis em Direito, com ampla 

condição de organizar e orientar o curso das discussões.  

 

FIGURA 63 – Participação João Gaidargi no projeto da Constituinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo CCVC  

Os encontros para discussão da Constituinte, iniciados em novembro de 1985, 

tiveram sede no salão de eventos do próprio CCVC, onde cerca de seiscentas 
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pessoas eram esperadas a cada reunião. A proposta era de que os encontros não 

tivessem conotação político-partidária, religião ou tendência esportiva. 

Com esta iniciativa o CCVC tornou-se, de acordo com os registros consultados, 

um dos ‘baluartes da constituinte’, representando a Zona Leste de São Paulo.  

  

 

2.5.8 Honra ao Mérito  

 

 O Colégio Comercial Visconde de Cairu recebeu uma série de diplomas e 

homenagens de honra ao mérito por serviços prestados à educação comercial, por 

estar envolvido, nas pessoas de seus dirigentes e docentes, em diversas iniciativas 

para a expansão e melhoria do ensino profissional. Destacamos as homenagens 

recebidos nos Torneios Culturais do Ensino Técnico Comercial pela participação e 

contribuições prestadas. 

 

FIGURA 64 – Diplomas Torneios Culturais do Ensino Técnico Comercial 
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Fonte: Acervo CCVC 
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Os diplomas de honra ao mérito concedidos a alunos do curso Técnico em 

Contabilidade também era motivo de orgulho da direção, ficando expostos no mural 

permanentemente. O curso Técnico em Contabilidade foi o primeiro a funcionar no 

Colégio Comercial Visconde de Cairu e, com o passar dos anos, sempre apresentou 

números expressivos de alunos. Dentro do segmento do ensino comercial a 

contabilidade recebeu destaque notável, sendo inclusive a origem do mesmo. O 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC é responsável pela fiscalização e 

organização da profissão de técnico em contabilidade, além da profissão de contador 

com formação superior em Ciências Contábeis. Desta forma, para o exercício 

profissional como técnicos em contabilidade, os alunos precisavam se inscrever neste 

Conselho a fim de receber seu número de registro profissional (CRC), com ou sem a 

necessidade de prestar um exame comprobatório de conhecimentos – dependendo 

da legislação de cada ano. 

Este mesmo conselho outorgava, anualmente, um prêmio de honra ao mérito 

para os alunos técnicos que desenvolvessem as melhores monografias ao final de 

cada ano. Alunos do CCVC foram agraciados com esta premiação em diversos anos, 

como reconhecimento pela execução de trabalhos finais distintos, com destacada 

importância social nos anos de formação.  

 

FIGURA 65 – Diploma Honra ao Mérito CRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 
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Alguns alunos egressos do curso Técnico em Contabilidade do Colégio 

Comercial Visconde de Cairu agraciados com esta premiação, por ordem de data, 

foram: Flavio Anunciato,  Gislene Giroto, Marcos Antonio Birelli, Valdir Braga Costa, 

Joel Santana de Melo, Alessandra M. M. Gaidargi. 

 

 

2.5.9 Troféu Águia de Haia 

 

O Troféu Águia de Haia foi dado, na década de 1980, às instituições escolares 

com notado destaque no cenário nacional. O desenvolvimento de atividades escolares 

de forma modernizada e íntegra, com respeito aos direitos de igualdade de todos, 

eram as premissas da premiação.  

O nome do troféu é uma homenagem a Ruy Barbosa, o ‘Águia de Haia’, 

delegado do Brasil na II Conferência da Paz em Haia, e que se tornou célebre pela 

defesa do princípio da igualdade dos estados, tendo sido indicado para ser juiz 

do Tribunal Mundial. O Colégio Comercial Visconde de Cairu recebeu esta honraria 

em 1982, nas dependências do Hotel Maksoud Plaza, na cidade de São Paulo.  

 

FIGURA 66 – Premiação Troféu Águia de Haia 

Fonte: Acervo CCVC 
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2.6 Propaganda e mídias 

 

 A publicidade acompanha a história da sociedade, e não foi diferente com a 

instituição de ensino que estudamos. Traremos aqui um breve histórico das inserções 

publicitárias feitas pelo Colégio Comercial Visconde de Cairu, retiradas dos arquivos 

gráficos da empresa que os produzia, Gráfica Sidel.  

 A partir do acompanhamento da evolução destas peças publicitárias podemos, 

também, notar alguns detalhes do movimento do ensino comercial no passar dos anos 

que abordamos nesta tese. 

 

FIGURA 67 – Primeiro Anúncio – 1959 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo CCVC 
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FIGURA 68 – Anúncio – 1965 

 

 

FIGURA 69 – Anúncio – 1967 
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FIGURA 70 – Anúncio – 1971 
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FIGURA 71 – Anúncio – 1974 
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FIGURA 72 – Anúncio – 1975 

 

FIGURA 73 – Anúncio – 1977 
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FIGURA 74 – Anúncio – 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 75 – Anúncio – 1979 
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FIGURA 76 – Anúncio – 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 77 – Anúncio – 1984 
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FIGURA 78 – Anúncio – 1985
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FIGURA 79 – Anúncio – 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 80 – Anúncio – 1993 
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FIGURA 81 – Anúncio – 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seleção de anúncios inclusos nesta tese foi feita com base nas alterações 

que consideramos mais relevantes, do ponto de vista da instituição escolar.  

Ressaltamos os seguintes pontos na linha evolutiva aqui apresentada: De 1959 

para 1965 o nome do Colégio em suas publicidades passou a ser abreviado para 

Colégio Visconde de Cairu; a partir de 1967 passa a ser promovida a possibilidade de 

entrar na faculdade após um curso técnico; em 1970 a publicidade já acena para a 

construção da sede própria do Colégio e, em 1973 ela já é divulgada, com ênfase na 

facilidade de transporte para o novo endereço; a partir de 1975 os anúncios passam 
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a trabalhar sob a tríade: professores, instalação e localização; em 1977 o Colégio faz 

um grande investimento em audiovisual com, inclusive, uma sala de cinema – e, neste 

mesmo ano, os anúncios foram transmitidos em uma série de cinemas da cidade antes 

dos trailers dos filmes, o que gerou grande repercussão de acordo com a fala de 

alguns de nossos entrevistados para esta pesquisa; em 1978 é introduzido na 

veiculação publicitária o logotipo do CCVC, em 1979 o slogan do Colégio e, a partir 

de 1980, também a foto da fachada da sede própria, complementando a identidade 

visual; em 1984, em comemoração aos trinta anos de existência, o Colégio lança um 

anúncio no estilo retrô; em 1985 se esclarece na publicidade que o valor das 

matrículas seria subsidiado e a escola funcionaria sem fins lucrativos; em 1991 a 

publicidade reitera o aprofundamento em processamento de dados com 

computadores em todos os cursos técnicos, uma das máximas da proposta 

pedagógica da instituição escolar; em 1993 era anunciado ainda que o Colégio 

mantinha um acervo de instrumentos de fanfarra, ainda que esta atividade já não fosse 

comum a muitas escolas paulistanas; a publicidade de 1996 já ofertava cursos 

técnicos em 1 ano, a serem feitos em seguida do segundo grau regular, e que teriam 

grande procura nos últimos anos de funcionamento do CCVC.  

 

 

2.6.1 Identidade institucional 

  

Como citado no item anterior, o logotipo e o slogan do Colégio Comercial 

Visconde de Cairu, que formariam sua identidade institucional, só passaram a ser 

veiculados a partir de 1978. Esta data tem também um significado histórico, pois em 

1978 o Ato Institucional 5 (AI-5) é extinto pela Emenda Constitucional 11/78. Até esta 

data os uniformes do Colégio eram ilustrados por um boneco estilizado do “Visconde 

de Cairu”, livremente inspirado na imagem do patrono da escola. 

O logotipo do Colégio Comercial Visconde de Cairu é um sol, na cor laranja, 

que tem as letras CVC (Colégio Visconde de Cairu) representando seu rosto. Até 

então o Colégio era representado por um boneco, inspirado em Chaplin. O novo 

símbolo demonstra uma mudança de visão da direção da instituição escolar, que 
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propõe à sociedade uma ‘luz’, um novo caminho para a educação. O slogan, luz e 

calor para a educação, reforça esta ideia de um ensino novo, representado em sua 

humanização pelo calor do sol.  

 

FIGURA 82 – Logotipo CVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Gazeta da Zona Leste s/d 

 

A explicação para os novos símbolos do Colégio Comercial Visconde de Cairu 

foi amplamente divulgada em diversas mídias da região, a fim de que a comunidade 

do entorno compreendesse a nova proposta.  
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2.6.2 Cairu em Notícias 

 

 Os jornais ‘Cairu em Notícias’ foram publicados por todo o período de existência 

da instituição escolar, com a quantidade de edições por ano bastante flexível. Porém, 

sua finalidade maior não era a publicidade da instituição escolar, e sim, como citado 

em momentos anteriores neste estudo, a promoção das atividades dos estudantes e 

o angariamento de fundos com os anúncios dos comerciantes vizinhos, subsidiando 

a manutenção de mensalidades de relativo baixo custo.    

 

FIGURA 83 – Jornais Cairu em Notícias – Diversas Edições 

 

Fonte: Acervo CCVC 

 

As matérias que compunham os jornais eram, em grande parte, sobre as 

atividades pedagógicas da instituição, ou homenagens a alunos premiados. Havia  azz 

também textos de alunos, sobre situações cotidianas, e artigos de alerta aos alunos 

sobre os assuntos importantes na sociedade, muitas vezes abordando ‘tabus’ sociais 

a fim de informar os alunos e a comunidade e abolir preconceitos. É o caso da matéria 
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que reproduzimos a seguir, veiculada no fim da década de 1980, quando o assunto 

HIV era bastante polêmico e os jovens precisavam ser informados: 

 

FIGURA 84 – Jornal Cairu em Notícias – Página Interna 

Fonte: Jornal Cairu em Notícias 

 

Por todas as características levantadas podemos concluir que o Jornal ‘Cairu 

em Notícias’ era um veículo de informação para os jovens da comunidade escolar, 

que prestava um relevante serviço social além de divulgar as atividades escolares.   
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CAPÌTULO 3 –  

TRAJETÓRIAS 

 

Neste capítulo nos deteremos nas narrativas dos personagens que fizeram 

parte da história do Colégio Comercial Visconde de Cairu, a fim de compreender 

melhor sua história e as inspirações de seus diretores, bem como compreender a 

importância histórica e social desta instituição escolar a partir do ponto de vista de 

seus professores e alunos, que impactaram e foram impactados pela história desta 

escola.  

 As trajetórias de todos os envolvidos na história de uma instituição escolar são 

de estrema relevância para compreendermos, com maior amplidão, os efeitos sociais 

causados pela experiência pedagógica proposta, e também para conseguirmos situar 

esta instituição no contexto socio-histórico de sua existência. O estudo de trajetórias 

dentro da história de uma instituição escolar, é, de acordo com Nosella e Buffa, um 

recurso metodológico bastante importante “para se compreender as necessidades 

que a sociedade, em uma dada época, tem de determinados profissionais“ (2013, 

p.70), e é primordial para avaliarmos de fato o significado social de uma escola.   

 As entrevistas contidas neste trecho da pesquisa foram feitas presencialmente, 

e os termos de autorização de uso de informações e imagens estão reproduzidos nos 

apêndices deste trabalho. Os protagonistas das trajetórias aqui reproduzidas 

encontram-se vivos e plenamente lúcidos, tendo dado a nós entrevistas bastante 

enriquecedoras, que nos serviram não apenas para a composição deste terceiro 

capítulo, mas também para o enriquecimento e legitimação deste trabalho de pesquisa 

como um todo, nos esclarecendo dúvidas e trazendo novos fatos e materiais que 

foram incorporados em toda esta tese.  

Salientamos ainda que, mesmo a quantidade de entrevistas realizadas em sua 

totalidade – sendo 1 ex-diretor, 18 ex-professores e 29 ex-alunos – pode parecer 

pequena em relação ao todo de ex-professores e ex-alunos que tiveram suas histórias 

entrelaçadas à do Colégio Comercial Visconde de Cairu, mas, seus depoimentos 

compõem uma base bastante ilustrativa das atividades realizadas pela instituição 

escolar. De acordo com Nosella e Buffa (2013, p.71), as questões quantitativas são 

menores quando se trata do estudo de trajetórias, sendo “o significado social de uma 
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escola apreendido pela análise qualitativa das trajetórias”, sejam quantas forem a 

serem consideradas, às quais chega o pesquisador.  

 Apenas as informações pertinentes à trajetória específica dos irmãos Gaidargi 

foram extraídas de outras publicações e documentações encontradas junto às da 

instituição escolar, visto que, ao tempo da realização desta pesquisa, ambos já haviam 

falecido, ainda que tenha ficado a cargo dos entrevistados, de uma forma geral, nos 

auxiliar a organizar e compreender melhor estas trajetórias.   

 

 

3.1 A Direção 

 

Professor Nildo Iório 

Nildo Iório, hoje com 91 anos de idade, fundou o Colégio Comercial Visconde 

de Cairu em 1954. Filho de imigrantes italianos, o economista relata que sua maior 

inspiração era trazer uma possibilidade de educação profissional a um preço acessível 

a um bairro de jovens com poucos recursos. Ele rememora que, naquele tempo, “era 

muito difícil encontrar uma oportunidade quando sua família não tinha dinheiro para 

que você se formasse médico ou engenheiro”, e almejava com a escola particular, 

com preços populares, proporcionar uma chance de ingresso no mercado de trabalho 

e desenvolvimento aos jovens da comunidade, composta em grande parte por filhos 

de imigrantes como ele próprio.  

Sobre sua própria educação, Professor Nildo conta que se sentia um 

estrangeiro quando ingressou na escola, porque os costumes eram bastante 

diferentes de sua casa, então se identificava muito com as questões ligadas à 

educação dos imigrantes. O próprio desenvolvimento de uma escola técnica é 

referido, por ele, como um reflexo de sua educação, marcada pelo incentivo de um 

direcionamento profissional desde cedo pelos pais.  

Economista e administrador, o Professor Nildo começou a lecionar ainda bem 

jovem, com apenas dezoito anos num curso preparatório, e, quando iniciou sua 

carreira como desenvolvedor de sistemas permaneceu dando aulas, paralelamente, 
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em três escolas técnicas. A ideia de fundar o Colégio Cairu surgiu por volta dos trinta 

anos, em um momento que considera mais maduro e autêntico, da união de duas 

vontades antigas: "eu queria muito que os jovens da região da Cidade Mãe do Céu, 

que era o nome daquela região do Belém e do Tatuapé naquela época, tivessem uma 

oportunidade. Não era fácil. Não tinham escolas ali, a mais próxima era na Celso 

Garcia e não era acessível. E eu escolhi o ensino comercial porque era a minha área 

de atuação, e eu percebia que o mercado buscava profissionais de administração e 

contabilidade e não encontrava, então tive essa ideia de ajudar na formação desses 

jovens que queriam um trabalho para uma área que queria trabalhadores”. O nome, 

Visconde de Cairu, foi uma homenagem àquele que considera um dos baluartes da 

economia brasileira, muito pouco reconhecido por toda a dimensão do 

desenvolvimento que proporcionou ao país. 

O apoio da igreja deu um impulso importante para o sucesso da escola. 

Professor Nildo, um homem bastante religioso, considera que o suporte recebido pelo 

grupo ligado à Igreja de Nossa Senhora da Conceição foi fundamental no sucesso do 

empreendimento, porque era um grupo coeso e muito interessado em melhorar as 

condições do bairro, o que culminou inclusive, na opinião do ex-diretor, na melhoria 

da condição socioeconômica do entorno. “A igreja era a forma de comunicação com 

o bairro, e trazer uma escola que ajudasse no encaminhamento dos moradores da 

região era importante para todos”, relembra Nildo, e considera que a educação 

profissional comercial era a melhor opção para um jovem morador de uma região 

carente como era a Cidade Mãe do Céu, uma vez que “um rapaz ou uma moça que 

que ia estudar o clássico ou o científico queria uma ocupação melhor, senão, naquela 

época e naquela região, não estaria mais estudando”.  

A garantia de um emprego era, de acordo com Nildo, o grande atrativo do 

ensino comercial, e, no caso do Colégio Comercial Visconde de Cairu, o título 

profissional associado a uma mensalidade módica foi o diferencial que garantiu o 

sucesso imediato. Ele pontua ainda que “ali não existia essa volúpia do mais caro é 

melhor, porque era uma oportunidade de vida para os alunos”, mas as questões 

burocráticas e de documentação foram complexas desde o início, visto que naquele 

momento histórico entende que não eram bem vistas escolas pagas mas acessíveis, 

que não eram para elite mas também não eram do sistema público, como se 
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representassem uma quebra de acordo social por de certa forma desordenar a relação 

de desenvolvimento profissional entre ricos e pobres.  

As autorizações de funcionamento, que eram sempre revogadas, mas nunca 

de forma permanente, eram resultado da situação nova que o Colégio Cairu 

apresentava aos órgãos de fiscalização de ensino, juntamente com outras poucas 

experiências em outras regiões. Nildo explica que como a proposta de trazer o ensino 

profissional em áreas administrativas de maneira particular, de alguma forma 

desassociada dos sistemas oficiais, era nova, as questões que envolviam as 

autorizações eram sempre complicadas, porque cada hora se exigiam parâmetros 

diferentes que, quando da fiscalização, já mudavam novamente. “A batalha foi grande” 

desabafa, mas comemora como uma vitória a permanência da escola em 

funcionamento por tantos anos.   

O cargo de diretor escolar de uma instituição que se propunha a 

profissionalização na década de 1950 é comparado, por Nildo, a um “papel 

sacerdotal”. Ele explica que os alunos depositavam naqueles cursos as expectativas 

de uma vida toda, “e como alguns realmente não tinham condições de seguir em uma 

determinada área eram os diretores quem aconselhavam, tentavam mostrar outras 

possibilidades de páreas de trabalho, porque nos sentíamos responsáveis pelo 

sucesso deles”.  

Nildo como empreendedor também percebeu que o número de alunos da 

escola decaía, no entanto, nas aulas do Professor Metralha – como foi apelidado João 

Gaidargi, por seu estilo brincalhão –, até mesmo alguns adolescentes que sequer 

eram matriculados naquela escola apareciam, para assistir o professor 

experimentador. Portanto, tornar o professor que cativava os jovens seu sócio 

pareceu-lhe uma boa ideia. Além de ter alguém para auxiliá-lo com a direção, que já 

lhe causava transtornos demais, ainda teria um bom atrativo para alunos novos. O 

professor que fazia experiências em sala de aula começava a se tornar famoso nas 

redondezas, e ele o admirava como educador, por sua determinação em encontrar 

caminhos de tornar a educação mais interessante para os alunos. 

A responsabilidade social das instituições escolares profissionalizantes era 

marcante em meados do século passado, explica o ex-diretor, e um ano depois 

vendeu a parte restante a João e seu irmão Pedro. Iório tomou esta decisão porque 
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acreditou que João Gaidargi daria prosseguimento ao trabalho responsável proposto 

pela instituição escolar, e considerava que, muitas vezes, não haveria outra 

oportunidade de direcionamento profissional paera os jovens alunos, e uma escolha 

equivocada levaria a uma vida de frustrações. “Na verdade, foi por isso que escolhi o 

João Gaidargi para continuar a escola quando eu percebi que não iria mais conseguir 

conciliar o trabalho com administração de sistemas e a direção escolar. Todos os 

professores eram, de certa forma, meus amigos, mas ele era idealista como eu, e 

tinha uma vocação para a educação que todos viam, era professor mesmo 

independente do que ensinasse”, relata Nildo. Ainda sobre a escolha de João Gaidargi 

para continuar a trajetória do Colégio Cairu, relata que o valor de venda foi muito 

inferior ao que a escola de fato teria no mercado, mas em sua visão era evidente que 

aquele professor iria fazer com que a escola crescesse e, mais que isso, não 

descuidaria de suas linhas de atuação, porque tinham o que chama de casamento de 

ideias: “o João era muito próximo da minha maneira de pensar, e não era dessas 

pessoas que têm duas palavras, se ele dizia que iria fazer alguma coisa você lia nele 

que era verdade e tinha certeza que faria, então eu tinha plena confiança de que o 

Colégio iria para frente nas mãos dele, ele não iria perder a atenção nas questões de 

moral e bem-querência que eram tão importantes na escola porque para ele não era 

o dinheiro, era a o ideal de educação”.  

A venda da instituição escolar foi uma decisão necessária para Nildo por 

questões pessoais, porque trabalhava durante o dia com a implantação de sistemas 

e se dedicava ao Colégio à noite, numa dupla jornada que já não lhe satisfazia. “Era 

muita coisa, não tinha mais condições”, desabafa.   

Nildo considera que a criação do Colégio Comercial Visconde de Cairu foi uma 

grande realização em sua vida, e uma grande contribuição à sua comunidade. Seguiu 

sua carreira como administrador de sistemas e, depois, assumiu por nove anos a 

administração do Shopping Iguatemi de São Paulo, do qual idealizou todo o sistema 

administrativo, e posteriormente assumiu a administração do Shopping Eldorado 

também em São Paulo, até se afastar das atividades profissionais definitivamente. Ele 

acredita que o sucesso da escola se deve, em grande parte, à sua escolha acertada 

por João Gaidargi como seu sucessor, pois se considera “um homem de criar, que se 

realiza no surgimento do novo, mas não muito de continuar”, enquanto seu sucessor 
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era “um educador nato, não um homem que trabalha e dá aulas à noite, uma pessoa 

que faz da escola sua própria vida”.  

 

Professores João Gaidargi e Pedro Gaidargi 

 Os irmãos João e Pedro Gaidargi foram os principais responsáveis pelo 

desenvolvimento e expansão do Colégio Comercial Visconde de Cairu. Após a venda 

da instituição de ensino, e de acordo com o relato supra, o Professor Nildo Iório 

afastou-se das atividades da escola por completo, retornando eventualmente apenas 

como amigo para rever os ex-colegas. 

 Sendo ambos professores do Colégio Cairu quando o compraram, João sendo 

professor efetivo e Pedro eventual, os irmãos em pouco tempo passaram a responder 

apenas pela direção por questões de ordem prática. O papel de cada um na 

organização e coordenação da instituição escolar é bastante definido e comprovado 

pela documentação pesquisada: ao Professor João Gaidargi coube a direção 

pedagógica do Colégio Visconde de Cairu, sendo ele responsável por todas as 

questões que envolviam planejamento pedagógico, ética e conduta dos professores, 

regimentos internos e planos de aulas; ao Professor Pedro Gaidargi coube a direção 

administrativa  da instituição escolar, ficando a seu cargo todas as situações relativas 

a fiscalizações, documentações oficiais, controles financeiros, alvarás de 

funcionamento e assuntos burocráticos em geral.  

 Apenas assuntos tópicos ocorridos no dia-a-dia escolar, como frequência e 

comportamento de alunos, ou questões pontuais com os professores, eram resolvidos 

de forma compartilhada entre os irmãos diretores, uma vez que os dois trabalhavam 

todos os dias e durante o período letivo na instituição, conforme relataram os alunos 

participantes desta pesquisa. A contratação de novos professores era feita, sempre, 

em duas etapas: a seleção dos novos profissionais era feita pelo Prof. João, que os 

entrevistava e convidava para lecionar na instituição, enquanto depois o Prof. Pedro 

fazia a conferência de sua documentação, revisava sua formação e dava andamento 

às questões trabalhistas de contratação. Esta dinâmica foi confirmada por todos os 

professores entrevistados para este estudo.   
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 Considerando o objetivo desta pesquisa, que é a compreensão do 

posicionamento do Colégio Comercial Visconde de Cairu enquanto instituição escolar, 

com seus fundamentos e atividades de trabalho, nos debruçamos sobre a trajetória 

pessoal do Professor João Gaidargi, bastante marcante para a compreensão dos 

encaminhamentos pedagógicos e ideológicos desta escola.  

Recém-formado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo, 

foi convidado a dar aulas, em 1958, no colégio São Judas Tadeu, na Mooca, nas 

disciplinas de física, química e biologia. De acordo com o hoje diretor do Colégio São 

Judas, Professor José Ribeiro Filho, naquela época aluno do Professor João, ele 

gostava muito de lecionar e conquistava os alunos. Apelidado de metralha, relembra 

o diretor, não tinha ausências em suas aulas e fazia experimentos científicos com os 

alunos, trazendo algumas ilustrações práticas das matérias nem sempre tão 

empolgantes que ensinava, o que “encantava” os alunos. Isto, de acordo com o ex-

aluno, fazia com que os jovens passassem a gostar das disciplinas que costumavam 

ser o terror dos estudantes. 

Optando de fato pela carreira de educador, cursou Pedagogia na Universidade 

Mackenzie, e um complemento de estudos na área de biologia, assumindo aulas em 

mais quatro instituições: o próprio Colégio Mackenzie, o Colégio Piratininga, e duas 

escolas técnicas, o SENAC e o Colégio Comercial Visconde de Cairu. 

Um dos antigos vizinhos do Colégio Cairu, professor e amigo de João, Sr. 

Demétrio, conta que a rotina do professor espantava o grupo, e recorda com detalhes: 

saía por volta das cinco de casa, todos os dias, para iniciar a primeira aula às sete da 

manhã no Colégio Mackenzie, às nove da manhã partia para o SENAC nas segundas, 

quartas e sextas-feiras, e nas terças e quintas era a vez do Colégio Piratininga. À noite 

revezava os dias da semana entre o Colégio São Judas Tadeu e o Colégio Visconde 

de Cairu, e em algumas noites ministrava duas aulas em um e mais duas no outro. 

Depois de um tempo, completa o colega, o apelidaram de bacalhau por ter emagrecido 

muito nesta maratona.  

A aquisição do Colégio Comercial Visconde de Cairu, de acordo com a 

descrição do próprio Prof. João Gaidargi, aconteceu da seguinte forma: 

“Sábado. Dia fantástico. Não teria de acordar cedo, e só isso já seria o 
suficiente para tornar o dia incrível, mas naquele sábado específico o clima 
estava muito bom, não tinha problemas pendentes para resolver, não tinha 
trabalhos extras para concluir. Definitivamente seria um dia ótimo. João 
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acordou, tomou banho, vestiu-se. Sentou para ouvir rádio, atividade rara 
ultimamente em sua vida. Levantou para pegar um copo d’água, e, na volta, 
deu uma espiadela pela janela. Não acreditou. O diretor de uma das escolas 
técnicas nas quais trabalhava descia a rua. Logo lhe veio à cabeça a ideia de 
trabalho para o fim de semana, o que não seria nada agradável. 

Tentou se convencer de que ele iria a outro lugar, e sentou-se novamente. 
Alguns minutos depois ouviu soar a campainha. Nildo Iório, o diretor do 
Colégio Comercial Visconde de Cairu, estava à sua porta. Convidou-o a 
entrar, perguntou-lhe o que fazia por ali. O visitante respondeu que estava 
apenas de passagem, pois morava na região. João sabia que não era 
verdade, mas ainda assim deu continuidade à conversa, esperando que ele 
explicasse realmente a que viera.  

Sentaram-se à mesa, João e Nildo, e conversaram sobre amenidades. Como 
estava indo o fim de semana de descanso, como ia a família. O visitante fazia 
rodeios para entrar no assunto em questão, e o dono da casa já estava 
ficando inquieto com a visita inesperada. 

No segundo gole de café, o diretor declarou suas reais intenções. Fora até a 
casa do empregado para propor-lhe sociedade no Colégio. Gostava muito da 
conduta do professor, achava-o um profissional determinado e dedicado, e 
tinha para si que seria um ótimo parceiro de negócios. Propunha-lhe parceria 
de metade da empresa. A forma de pagamento das cotas da sociedade 
poderia ser discutida na segunda-feira, no Colégio, quando João já estivesse 
decidido quanto a que posição tomar” (Gaidargi, 2008, p.65) 

   

 De acordo com a documentação oficial, em três semanas o professor passava 

a sócio-diretor da instituição escolar, e o reconhecimento dele entre os jovens da 

região fez com que o número de alunos do mercado crescesse muito, recorda-se 

Demétrio. Quando Nildo se desligou definitivamente, o Professor Pedro Gaidargi 

passou a atuar como diretor administrativo em seu lugar. A visita do inspetor Alpínolo 

Casali, descrita no capítulo 2, página 127, é lembrada pelo ex-professor de forma 

especial: “o inspetor Alpínolo, na época muito conhecido no estado de São Paulo, 

passou pelas salas para conhecer o nosso trabalho, e diziam que ele iria fazer a visita 

para fechar a escola, uma vez que a autorização de funcionamento era provisória, 

mas na visita, por coincidência, parou na sala que o João estava dando aula de 

química e adorou o negócio de misturar teoria com prática. E ele percebeu que os 

alunos ficavam vidrados no João e naquelas mágicas dele, com a aula toda animada, 

e saiu acompanhando ele para toda sala que ele ia! No final das contas deixou 

registrado que ele era o professor do século, e ele ficou todo orgulhoso”.  Três meses 

depois o Professor João Gaidargi seria nomeado “preletor de ciências do Estado de 

São Paulo” pelo próprio inspetor Casali.  

João Gaidargi passou a ser convocado para diversos congressos e 

conferências, dos quais seguem, nos anexos desta pesquisa, certificados, cartas de 

convocação e cartas de agradecimento de órgãos estaduais, federais e do próprio 
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SENAC. Nestas viagens o professor se tornou bastante conhecido no Estado, de 

acordo com os colegas do Sindicato dos Mantenedores de Ensino do Estado de São 

Paulo, que nos auxiliaram nesta reconstituição de trajetória.  Professor Sérgio, um dos 

integrantes mais antigos deste sindicato, conta que ele era reconhecido pelas 

experiências científicas e também pelo espírito brincalhão, tornando-se popular entre 

professores, diretores e integrantes da secretaria de educação. Para ilustrar ele 

relembra um congresso acontecido na cidade de Lins: “no primeiro dia de palestras, a 

sala de ciências estava quase vazia, tinham só sete ouvintes, e um velhinho 

destacava-se por estar sentado na primeira fila prestando muita atenção ao Professor 

João. Já no segundo dia a sala estava lotada, pois as façanhas do professor mágico 

que mudava a cor dos elementos já haviam se espalhado e, no terceiro dia do evento, 

as salas das outras matérias tiveram as atividades canceladas, porque todo mundo 

no congresso, os convidados, os estudantes, e até os outros congressistas, se 

amontoaram na sala de ciências para ver ele mudar a cor do líquido do tubo de ensaio 

com um sopro ou com a cinza do cigarro, com suas proezas científicas. Nesse ponto 

ele já era uma celebridade no congresso. Ai, na cerimônia oficial de encerramento das 

atividades, descobrimos que o velhinho do primeiro dia era o religioso Monsenhor 

Santa Maria, que era bem famoso, e ele desenhou no quadro um grande círculo, e 

falou que o círculo éramos todos os congressistas presentes, depois ele desenhou 

uma pequena cruz no alto do círculo, e disse que indicava as atividades religiosas 

daquele evento,  depois, do lado cruzinha, ele desenhou uma seta, e disse que era o 

reitor que cedeu o local para que todos pudéssemos fazer parte desta experiência, e  

fundamental ao ensino. Aí, no meio de todas aquelas autoridades, ele desenhou uma 

seta bem maior e disse que era o Joãozinho, que representava o congresso mais 

alegre que já tinha sido feito. O João até chorou, foi demais, todo mundo aplaudiu ele 

de pé!”.  

O Professor Lauro de Oliveira Lima, amigo do Professor João Gaidargi e 

reconhecido educador, falecido em 2013, foi o incentivador dos estudos do Professor 

João sobre a epistemologia genética de Jean Piaget e sua aplicação em escolas de 

ensino técnico, quando a maior parcela dos estudos de aplicação desta metodologia 

é direcionada ao trabalho com crianças. Em entrevista nos dada anteriormente 

esclareceu que o “piagetianismo” como aqui descrito era uma corrente em expansão 

naquele período, por isso eram organizados tantos congressos e debates em torno do 
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tema, e deixou registrada a descrição do colega João como “aquele que não deixava 

os medíocres em paz”.  

No início da década de 1970 João inicia a graduação em Direito, a fim de 

compreender melhor os desígnios legislativos da educação brasileira. Com um 

extenso trabalho sobre legislação educacional e sua aplicação prática se forma 

advogado, e é premiado pela Diretoria de Ensino Comercial com uma pós-graduação 

sobre Metodologia da Formação Técnica Profissional no Centro de Estudos da 

Organização Internacional do Trabalho, a OIT, descrita no capítulo 2 desta tese. 

Durante o período de duração do curso a direção do Colégio ficou exclusivamente a 

cargo do Professor Pedro, que contou com o auxílio de um coordenador geral para as 

questões pedagógicas em geral.   

 Em seu retorno às atividades da direção do Colégio Visconde de Cairu, a ênfase 

do ex-diretor na aplicação da metodologia “piagetiana” aumentou ainda mais, de 

acordo com os docentes entrevistados. Baseados nos relatos podemos concluir que 

ele teria trazido consigo deste curso ideias diferentes sobre o trabalho acadêmico e, 

a partir de então, passou a incentivar ainda mais as atividades intercursos, como 

exposições e mostras, que envolvessem todos os alunos da instituição escolar em 

eventos conjuntos, com a argumentação de que o futuro da educação seriam os 

ensinamentos se interligarem, dentro dos cursos e dentro das grandes áreas, como 

no caso da educação.  

 João Gaidargi recebeu, ainda na década de 1970, a Comenda Anchieta por sua 

atuação como um dos preletores do Ensino Técnico Profissionalizante no estado de 

São Paulo, e ainda outras cinco honrarias de reconhecimento das Secretarias 

Estadual e Municipal de Educação. Na década de 1980 foi ordenado Comendador do 

Brasil por serviços prestados à educação. Apesar dos títulos a ele auferidos de doutor 

(enquanto farmacêutico e advogado) e comendador (tendo recebido duas ordens 

distintas) o educador permaneceu insistindo em ser chamado apenas de professor em 

todos os eventos aos quais comparecia, bem como pelos alunos e professores do 

Colégio Visconde de Cairu durante toda a sua atuação profissional.  

 A coluna Horizontes da Educação, de autoria do Professor João, foi publicada 

no jornal A Tribuna de Santos entre as décadas de 1970 e 1980, e nela o educador 

explanava sobre as tendências da educação no mundo e discutia as questões da 
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educação brasileira. Já na década de 1980 deixou de escrever a coluna para passar 

a apresentar um quadro de educação na TV Gazeta, em São Paulo, onde além de 

falar da educação no Brasil e no mundo respondia às perguntas do público sobre 

educação. Periodicamente contribuía para jornais paulistanos em geral com colunas 

ou participação em reportagens, algumas das quais encontram-se nos anexos desta 

tese. Dirigiu também, durante parte da década de 1980, o Sindicato das Escolas 

Particulares do Estado de São Paulo. 

 O Professor João Gaidargi passou a responder pela direção geral do Colégio 

Comercial Visconde de Cairu a partir de 1990, ano de afastamento do Professor Pedro 

Gaidargi. E permaneceu dirigindo a instituição escolar até o encerramento de suas 

atividades, em 2001. João foi casado com a Professora Alcinda Mariano Martins 

Gaidargi, que desempenhou por algum tempo a função de secretária geral do Colégio 

Comercial Visconde de Cairu auxiliando na gestão administrativa após o falecimento 

do Prof. Pedro, por 25 anos, com quem teve dois filhos, Alessandra Maria e João 

Junior.  

O Professor Pedro Gaidargi, ainda que tenha também participado ativamente 

da vida escolar desta instituição até pouco antes de seu falecimento, em 1991, de 

acordo com os relatos diversos recebidos não se envolvia nas questões pedagógicas 

salvo em ocasiões muito esporádicas e extraordinárias. A título de registro de 

trajetória, Pedro também teve carreira desenvolvida na área de educação – ainda que 

como administrador – e em Direito, atuando como advogado paralelamente à direção 

do Colégio Comercial Visconde de Cairu, até um ano antes de seu falecimento. De 

acordo com informações de seu associado, o colega advogado Elias Argachoff, ele 

desempenhou, ainda, por um período de alguns anos na década de 1980 (em que se 

afastou parcialmente da direção administrativa do Colégio Cairu) um cargo 

equivalente ao de administrador regional da região da Mooca/Tatuapé/Belenzinho. O 

ex-diretor foi casado com Cleide Bonato Gaidargi que faleceu precocemente, com 

quem teve uma filha, Cecília de Cássia.   
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3.2 O Corpo Docente 

 

O Colégio Comercial Visconde de Cairu, bem como toda e qualquer instituição 

escolar, tinha sua filosofia e suas aspirações pedagógicas representadas por seu 

corpo docente. Neste tópico intentamos caracterizar este corpo docente e ilustrar os 

relacionamentos entre a direção e os professores, e também entre os professores e 

os alunos, como ocorreram nesta instituição escolar durante seu período de 

funcionamento.  

Recebemos a colaboração para a participação nesta tese de dezoito ex-

professores do Colégio Comercial Visconde de Cairu, que além de nos concederem 

entrevistas contando suas experiências pessoais nos auxiliaram com o envio de 

materiais diversos, fotografias e outras memórias. Fizemos um apanhado geral destas 

entrevistas para traçar o perfil médio dos ex-docentes da instituição, e elegemos 

quatro personagens para a reprodução da entrevista com detalhes, a título de ilustrar 

cada uma das quatro décadas de existência do Colégio Cairu. Optamos por não 

reproduzir simplesmente todas as entrevistas de forma integral por questões de 

organização e melhor compreensão dos dados obtidos.   

 Todos os docentes que lecionaram na instituição escolar contatados para esta 

pesquisa residiam na cidade de São Paulo, a grande maioria nas proximidades da 

Zona Leste – entendida nas primeiras décadas de existência da instituição como uma 

região muito menor do que nos dias atuais, tendo tido uma expansão bastante 

acentuada nas últimas décadas.  

 Outro fator bastante relevante é o de que mais de dois terços dos ex-

professores contatados foram convidados diretamente pela diretoria para dar aulas, 

em especial após terem tido um desempenho muito satisfatório como ex-alunos ou 

após terem sido reconhecidos por “experiências piagetianas” em outras instituições. 

Quando questionados sobre o que seriam estas experiências piagetianas, os 

professores nos deram relatos de aulas dadas levando em conta que os conteúdos 

teóricos deveriam ser trazidos para a prática dos alunos, onde estes alunos deveriam 

produzir conhecimento em suas atividades. Não era desejado pela direção escolar 

que os alunos fossem submetidos a processos de “decorar” matérias ou passar as 

aulas copiando conteúdo do quadro negro com o qual não interagissem, apesar 
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destas serem, de acordo com a maior parte dos entrevistados, as formas mais 

utilizadas na educação naquele contexto histórico.  

 A formação dos docentes também é bastante coesa. O ensino fundamental foi 

cursado em escolas públicas da região do Belém e Tatuapé. Quase que em sua 

totalidade tinham formação técnica em suas áreas e, quando ainda não haviam 

cursado o ensino superior, eram encorajados e estimulados a isto, ainda que não 

fosse uma obrigatoriedade para lecionar. Alguns relatam terem cursado 

complementações pedagógicas junto ao CAEC para lecionar disciplinas técnicas, e 

outros complementações pedagógicas e licenciaturas curtas em curso superior para 

ministrar disciplinas consideradas “novas”, a fim de satisfazer as determinações das 

legislações vigentes em cada época. Todos os professores entrevistados concluíram 

o curso superior, e metade deles cursou pós-graduações em sua área de atuação. 

 Por fim salientamos que os docentes entrevistados, em sua totalidade, deram 

um feedback bastante positivo de sua atuação na instituição escolar. A constante 

afirmação de que as relações dentro da instituição eram baseadas em diálogo e muito 

pacíficas marcaram os relatos, não tendo nenhum dos participantes recordado de 

casos envolvendo violência entre quaisquer membros da comunidade escolar no 

período em que lecionaram na escola.   

 

Década de 1960 

Professor Alcides Lopes Tápias  

O Professor Alcides Lopes Tápias, 76 anos, lecionou no Colégio Visconde de 

Cairu na década de 1960, tendo sido aluno da primeira turma do Colégio. Foi 

convidado pela direção para assumir disciplinas na área de contabilidade e 

permaneceu por quase uma década na instituição escolar, mas sempre em turmas do 

período noturno, visto que durante o curso técnico já ingressou como contínuo no 

banco Bradesco onde desenvolveu carreira até chegar à vice-presidência. Depois 

disto dirigiu a Federação Brasileira de Bancos e foi Ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior durante o governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Atualmente atua em uma consultoria particular.  
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A contratação do Professor Alcides foi feita pela direção por seu engajamento 

com a escola de um modo geral. Ele recorda que, no final da década de 1950, os 

jovens ansiavam por cursos técnicos, especialmente jovens como ele vindos do 

interior, que buscavam uma oportunidade na cidade de São Paulo para carreiras “de 

escritório”. “O Colégio Visconde de Cairu tinha acabado de abrir e era bem próximo 

da casa onde minha família iria morar, então prontamente meu pai já me matriculou, 

e incentivou a seguir estudos pela área administrativa”, recorda-se o docente. O 

emprego no banco, alcançado após saber, por acaso, que uma agência abriria nas 

proximidades e ter se candidatado para qualquer cargo, deu um grande impulso para 

os estudos, e Alcides recorda que “os professores passaram a prestar atenção em 

mim porque eu me esforçava e perguntava muito, porque eu utilizava o que aprendia 

na aula de um dia logo no dia seguinte no banco”. Ele acredita que este foi o motivo 

pelo qual foi convidado para lecionar após a formação, e também pelo qual foi capaz 

de ter grande sucesso na carreira de bancário, a utilização de praticamente todo 

ensinamento que recebia na prática, e quase que imediatamente, num período em 

que se buscavam no mercado pessoas com conhecimentos contábeis e 

administrativos.     

 Por ter aplicado em sua própria vida o conceito de “aprender fazendo”, para o 

Professor Alcides não houve nenhuma dificuldade na adaptação para a nova direção 

quando o Colégio foi assumido pelos irmãos Gaidargi. De fato, ele se recorda com 

bastante carinho dos professores irmãos, que haviam sido eles próprios seus 

professores e depois se tornaram seus colegas. “O João e o Pedro tratavam os 

professores como iguais, até porque até uns dias antes éramos todos professores 

colegas, então era muito simples lidar com eles, o trabalho era tranquilo”, relembra, 

mas conta que com alguns colegas, que insistiam em manter metodologias muito 

tradicionais em sala, os irmãos dirigentes mantinham uma relação amigável mas 

insistiam que uma metodologia mais moderna precisava ser adotada, que os alunos 

precisavam participar. 

 O ideário de educação construtivista trazido pelos irmãos fez com que a 

quantidade de alunos no Colégio Cairu crescesse de maneira impactante, e os novos 

alunos buscavam as aulas divertidas, as experiências de ciências e os ensinamentos 

na prática dos laboratórios-modelo que eram apresentados em outras escolas. “O 

João dava umas aulas que chamavam atenção, deixava os alunos interagirem o 
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tempo todo, e eles simplesmente gostavam muito dele”, lembra o professor, e com o 

tempo as aulas todas passaram a ser participativas naquela instituição escolar.  

 O Professor Alcides lembra, ainda, que o Professor Nildo Iório, fundador da 

escola, por vezes os visitava, e parecia sentir bastante orgulho do rumo que a escola 

tomou. A visibilidade do Colégio foi crescendo com o tempo, as participações dos 

diretores em eventos, congressos e até na televisão fizeram com que o número de 

alunos crescesse ainda mais, o que levou à mudança de endereço.  

 A relação dos diretores com os alunos foi classificada pelo Professor Alcides 

como “de igual para igual”. Ele conta que, apesar da diferença de idade, os dois 

diretores conversavam muito com os alunos como se fossem colegas, e isto criava 

um nível de confiança entre todos, os problemas entre alunos e professores, que eram 

bastante raros, eram sempre resolvidos com uma conversa, às vezes no corredor ou 

até na cantina, num clima muito amistoso, que agradava aos jovens num período 

conturbado da história brasileira.  

 O fato de serem jovens e terem um “espírito de igualdade” com alunos e 

professores fazia com que os diretores tivessem liberdade para tratar até mesmo os 

assuntos que eram considerados tabu na época com os alunos. O docente conta, por 

exemplo, que certa vez houve brincadeiras desagradáveis dos alunos homens com 

as alunas mulheres, e os diretores “reuniram os alunos em uma sala e conversaram, 

abertamente com eles, sobre doenças sexualmente transmissíveis, e com o maior 

respeito, mesmo sendo esse um assunto que não se conversava nem dentro de 

muitas casas com os pais”, ilustrando a relação bastante aberta e dinâmica dos alunos 

com a direção.    

 Com a mudança dos setores administrativos do banco para a cidade de Osasco 

o Professor Alcides teve de deixar as aulas no final dos anos 1960, porque não 

conseguia chegar a tempo para o primeiro período. “Acompanhei a construção da 

Marginal, não era tão simples como hoje chegar de Osasco em São Paulo, era 

realmente uma viagem”, relembra. Ainda assim visitou o Colégio Cairu outras vezes, 

apenas para rever os antigos colegas e manter contato com a comunidade escolar.  

Sobre a importância histórica do Colégio Visconde de Cairu, Alcides ressalta 

que o ensino técnico foi fundamental para seu desenvolvimento profissional, para que 

tivesse uma carreira diferenciada chegando ao alto escalão político, e citou diversos 
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outros ex-colegas estudantes do Cairu que, como ele, alçaram sucesso em carreiras 

ligadas a bancos e política. E complementa que, além dos ensinamentos técnicos 

contábeis e administrativos terem sido de suma importância, o ambiente diferenciado 

da escola também foi bastante inspirador para ele e para os colegas, porque os 

inspirava a buscar novas oportunidades, a “se jogar” no mercado de trabalho 

oferecendo trabalho para novas empresas que chegavam ao Brasil e também àquelas 

nacionais que estavam em expansão. Ele não julga ser uma questão de coincidência 

que muitos ex-alunos desta instituição escolar terem se tornado destacados na 

sociedade paulista, e até num contexto nacional, uma vez que ele acredita que nela 

se ensinava uma forma diferente de encarar o trabalho, com muitas perspectivas 

positivas para jovens que não eram elitizados mas tinham bastante ambição de 

“crescer na vida”.  

Questionado sobre como se sentia por ter feito parte da história do Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, mesmo que esta tenha sido uma parte relativamente 

pequena de sua vida profissional, Professor Alcides diz emocionado: “não sinto que 

eu tenha feito parte dessa história com um terço da importância que esta escola fez 

parte do meu amadurecimento e crescimento pessoal e profissional, não sinto que eu 

fiz pela escola, foi ela quem fez por mim, tanto como aluno como quando professor”. 

De acordo com o docente, a história das pessoas moradoras do bairro do Belenzinho 

e do Tatuapé foi, de certa forma, influenciada pelo trabalho da escola. Os alunos e 

professores, suas famílias, e até mesmo a vizinhança, que tinha grande apreço pelo 

trabalho da escola, tiveram suas vidas modificadas pela existência da instituição. E 

ele acredita que seria um grande orgulho a todos aqueles que por ela passaram poder 

dizer que fizeram parte desta história.   

 

Década de 1970  

Professora Miriam Martins Fantini  

A Professora Miriam Martins Fantini, 65 anos, lecionou no Colégio Visconde de 

Cairu da década de 1970 ao início da década de 1980. Foi convidada pela direção 

para assumir disciplinas para diversas turmas nos períodos da manhã, da tarde e da 

noite. Desenvolveu carreira na área de letras.  



243 
 

O contato para sua contratação foi feito pelos Professores João e Pedro 

Gaidargi, que souberam por sua amiga, Rosemeire do Couto, que estava cursando 

letras e gostaria de dar aulas de idiomas em cursos de segundo grau. Sua prova para 

contratação foi dar uma aula experimental sobre a tradução de um anúncio comercial 

para uma sala com cinquenta alunos. Aprovada, ficou por diversos anos lecionando 

no Colégio Comercial Visconde de Cairu, inclusive para o curso de secretariado, e 

atuou também por algum tempo na secretaria escolar.  

 Professora Miriam se recorda do Colégio Cairu como uma instituição escolar 

muito acolhedora, diferente dos colégios onde ela própria havia estudado. “Os 

professores eram amigos, havia amizade entre alunos e professores também, e a 

direção estava sempre preocupada com alunos e professores”, recorda-se. Ela relata 

que as salas de aula eram amplas e claras, a cantina convidativa para uma conversa, 

a biblioteca bastante diversificada e animada para os parâmetros da época. Na frente 

do Colégio havia uma banca de jornal, que pertencia ao zelador do edifício, Sr. Hélio, 

que permaneceu ali até o encerramento das atividades da instituição.  

Quanto às atividades extracurriculares, a professora relembra um campeonato 

de Atari organizado por ela em uma feira de ciências do Colégio Cairu, logo que o jogo 

foi lançado, e que levou os alunos ao delírio: “a indústria nos forneceu os aparelhos e 

doou um para o vencedor”, conta. Por dar aulas de idiomas a docente sempre 

procurava inserir questões de tecnologia em suas aulas a fim de “trazer para a prática 

a utilidade do inglês além da leitura de textos acadêmicos”, não somente com jogos 

eletrônicos, mas também com aparelhos de música e filmes, o que era bastante 

apoiado pela direção.  

A docente também recorda com emoção dos bailes de formatura organizados 

pelos alunos onde foi, mais de uma vez, homenageada junto com outros colegas. Ela 

conta que chegou a ser responsável por um dos bailes de formatura junto com uma 

das turmas, porque os professores sempre acompanhavam as atividades extraclasse 

a fim de que não houvesse desventuras, além de estar sempre presente em 

exposições e eventos em geral, por ter uma relação muito boa com os alunos. 

Já a relação com a diretoria é descrita pela Professora Miriam como muito 

aberta. “Podíamos entrar a hora que precisássemos e éramos sempre recebidos com 

atenção”, relata, e conta que nunca houve, ao menos no tempo em que esteve no 
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Colégio Cairu, greve de professores ou alunos, que era um quadro bem comum 

naquele tempo. Ela conta ainda que os alunos que tinham problemas com o 

pagamento da mensalidade falavam diretamente com o Professor Pedro Gaidargi, que 

atendia pela diretoria financeira, e não houve caso algum em que um aluno deixasse 

de concluir o curso por motivos financeiros.  

Os horários de aulas eram sempre estipulados no início do ano com o aceite 

de todos os professores, explica a docente, após uma reunião onde todos colocavam 

suas possibilidades e diziam, também, em quais dias não poderiam ir. Como a grade 

era irregular para alguns professores, a direção tentava ajudar a todos para ter o 

mínimo de janelas possível, a fim de que pudessem se dedicar a outras atividades em 

dias livres. Miriam conta também que, em sala de aula, os docentes tinham “total 

liberdade” para criar com os alunos, até mesmo cantar e fazer atividades plásticas, e 

ela diz não se recordar de ter que envolver a direção para resolver qualquer conflito 

durante todo o tempo em que lecionou ali. 

A professora recorda que as aulas deveriam ser planejadas de acordo com o 

piagetianismo, sob o lema de “aprender na prática”, então no caso dela, por exemplo, 

que lecionava idiomas em vários cursos técnicos, era necessário haver um programa 

completamente diferente para cada curso, ainda que a matéria que a disciplina iria 

entregar fosse a mesma. Ela cita como exemplo um livreto feito para o curso de 

administração com perguntas e resposta para restaurante, lojas, trem, parques. O uso 

de livro didático ou apostila não era obrigatório, e de fato poucos professores os 

adotavam, uma vez que era mais simples desenvolver um material específico que 

possibilitasse integrar a teoria às atividades práticas que desenvolvíamos com os 

alunos. 

A Professora Miriam conta que aprendeu “a gostar de dar aula” no Colégio 

Visconde de Cairu, por ser uma experiência muito equilibrada. Ela conta ter aprendido, 

mesmo ainda bem jovem, a lidar com alunos ainda mais jovens que ela, e a ter uma 

relação respeitosa com os mais velhos, e relata que até hoje tem o contato com vários 

ex-alunos em festas, reencontros e até em redes sociais.  

A comunidade escolar é retratada por Miriam como “uma grande família”, onde 

as portas da diretoria nunca estavam fechadas, para alunos ou professores. “Era uma 

escola diferente, os diretores falavam conosco como iguais, e com os alunos também, 
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não tínhamos aquela competição entre professores que você vê em outras escolas”, 

compara a docente, reiterando a união e cooperação do grupo escolar. 

 

Década de 1980 

Professor Carlos Alberto Neves da Rocha  

O Professor Carlos Alberto Neves da Rocha, 61 anos, lecionou no Colégio 

Visconde de Cairu por seis anos, na década de 1980. Foi convidado pela direção para 

assumir disciplinas para turmas nos períodos da tarde e da noite, e depois assumiu 

também disciplinas de turmas do período da manhã. Desenvolveu carreira na área de 

comunicação, tendo lecionado em outras instituições.  

O contato para sua contratação foi feito diretamente pelo Professor João 

Gaidargi, que entrou em contato por telefone após saber de sua atuação já com 

turmas de ensino médio no Colégio Wellington. Formado a pouco tempo, o docente 

achou que seria uma experiência interessante e aceitou. 

Em janeiro de 1980 assumiu as disciplinas de publicidade e mecanografia, e 

posteriormente teve a liberdade de adaptar o conteúdo para a disciplina de produção 

audiovisual. Alguns anos depois assumiu também a disciplina de OSPB – organização 

social e política do Brasil.  

Professor Carlos Alberto recorda-se com saudades da época em que lecionou 

no Colégio Cairu porque recorda deste período como algo bastante diferenciado de 

outras experiências que teve como professor. Ele relata que gostava de lecionar, e as 

próprias características das disciplinas que era de sua reponsabilidade nesta 

instituição de ensino propiciavam um contato mais informal com os alunos. Além dos 

conceitos teóricos, nas atividades práticas se discutiam coisas do dia-a-dia, e os 

alunos “soltavam a imaginação e a criatividade”. Somado a isso, o docente relata que 

o Colégio Visconde de Cairu mantinha um ambiente descontraído e amigável, devido 

à sua arquitetura, e que a direção era bastante acessível: “trabalhar no Cairu foi uma 

experiência enriquecedora e agradável”, completa.  

Quando questionado sobre a diferença entre esta instituição e outras em que 

lecionou, o professor traça um paralelo com outra instituição em que lecionou no 

mesmo período, onde “o diretor raramente era visto pelos alunos e professores”, e 
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todas as demandas eram direcionadas aos coordenadores. Ele acredita que a 

abertura dada pela direção para o diálogo era o grande diferencial da escola, e atraia 

muitos novos alunos porque era um período em que os jovens buscavam com muita 

força espaços onde pudessem se comunicar. “No Colégio Cairu, a sala da direção 

estava bem na entrada, geralmente com a porta aberta, e os diretores circulavam pela 

escola” conta Carlos Alberto, que entendia esta proximidade como benéfica para 

todos. 

Algumas das atividades extracurriculares foram marcantes para este professor. 

Ele se recorda bastante da exposição chamada Expotec, que acontecia no salão de 

eventos que ocupava quase todo o último andar do prédio, próximo ao encerramento 

de cada ano letivo. O salão era preparado para receber materiais desenvolvidos nas 

aulas de desenho, como esboços, pinturas e colagens, e nas aulas de publicidade, 

como apresentações de slides, gravações de áudio e projeções de filmes em Super 

8. As turmas dos segundos anos apresentavam temas livres, e as dos terceiros anos 

apenas peças publicitárias de campanhas criadas durante o ano. A exposição era 

aberta a todos os alunos e também ao público em geral. 

Professor Carlos Alberto recorda-se, também, que ocorreu em 1985 uma ação 

promocional da Cineral Magazine. O cartaz foi elaborado por alunos do terceiro ano 

matutino e os custos financiados pela Cineral. No salão de eventos foram dispostos 

aparelhos de TV e videogames, e aconteceu um campeonato. “Nessa época, em que 

começou a febre dos jogos eletrônicos, a ação atraiu um bom público”, lembra-se o 

professor. 

Entre muitos outros episódios recordados, ele chama a atenção para a 

participação dos alunos do Colégio Visconde de Cairu, em 1985, do programa É 

Proibido Colar, da TV Cultura, apresentado pelo Antonio Fagundes aos sábados à 

tarde. “Competimos com outros dois colégios e ganhamos!”, comemora saudoso, e 

completa que “uma das provas era representar uma passagem histórica. Os alunos 

eram caracterizados e representavam, em cerca de um minuto, a cena sorteada. E 

tinham liberdade total de criação”. Apesar de não recordar exatamente da cena, que 

consistia no encontro entre dois grupos em conflito, índios e portugueses armados ou 

escravos e um grupo de soldados, ele conta que o final não animou os alunos, então 

teve uma ideia: “Pouco antes da gravação, eu chamei meu aluno que iria dizer a frase 

que encerrava a cena, e disse que era melhor mudar para outra. Ele representava o 
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líder do “grupo oprimido” e no final ele então gritaria: Diretas já!”, relembra. Esta 

mudança inesperada teria feito o Antonio Fagundes vibrar e aplaudir muito, uma vez 

que por aqueles dias essa era a ideia que agitava a política. Carlos Alberto conta ainda 

que todos na escola esperaram com receio o programa ir ao ar na semana seguinte, 

pensando que talvez a censura cortasse a fala, mas foi tudo ao ar, e não houve 

nenhum questionamento por parte da direção escolar que achou tudo bastante 

saudável. 

Não somente neste caso, mas de uma forma geral, o professor se recorda do 

relacionamento sempre muito amistoso com a direção: “tanto o Professor João quanto 

o Professor Pedro sempre eram atenciosos e interessados, não me lembro de nenhum 

conflito entre direção e professores”, relata. 

Sobre o planejamento das atividades e a produção das propostas pedagógicas, 

o docente nos conta que no início de cada ano letivo havia uma reunião geral, e nela 

tanto a direção quanto os professores faziam considerações sobre o ano anterior, 

sobre eventuais problemas que tivessem ocorrido, e davam sugestões para o ano que 

se iniciava.  Depois os professores de cada área se reuniam para o planejamento 

anual, que era participativo e dava voz a todos os envolvidos. 

O conceito de que o Colégio Comercial Visconde Cairu era piagetiano era 

passado aos professores logo que eram contratados, lembra Carlos Alberto, e todas 

as atividades eram pensadas sob o guarda-chuva de “aprender fazendo” e “construir 

conhecimento”. Ele relembra que os conteúdos eram lecionados, de forma geral, em 

três momentos – primeiro era feita uma sondagem da turma sobre um assunto, 

despertando a curiosidade sobre a temática, depois vinha a apresentação teórica e, 

por fim, análise e resolução de problemas, para que fossem levados a transportar a 

teoria para a realidade. Ele cita que, no caso de publicidade, isso poderia ser, por 

exemplo, análise de casos reais, comparação de anúncios impressos ou de rádio e 

TV, desenvolvimento de textos, elaboração de roteiros audiovisuais ou para um filme 

em Super 8 – que num segundo momento eram produzidos e editados, análise de 

tabelas de audiência de rádio e televisão, desenhos e aplicação de pesquisas de 

opinião entre outras coisas. “Havia muitas tarefas para fazer”, relembra. 

Quanto ao estilo escolanovista da edificação, Professor Carlos Alberto relembra 

que constituía realmente um diferencial da instituição escolar: “De fato, os corredores 
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eram amplos, abertos e bem ventilados, de modo que podíamos ter sempre uma visão 

geral da escola”, o que permitia, segundo ele, um ambiente educacional mais 

agradável e de bom desenvolvimento das atividades em geral, com mais liberdade 

para os alunos. 

Um episódio marcou de forma negativa o docente durante sua passagem pelo 

Colégio Cairu. Ele lecionava para as turmas da tarde e noite, havendo para as turmas 

da manhã outro professor em uma das disciplinas que ministrava, mas ocorreu que 

no terceiro trimestre de um ano, este outro professor deixou a escola por motivos 

particulares e Carlos Alberto foi convidado a assumir as aulas. Porém, para sua 

tristeza, a turma do terceiro ano não aceitou essa mudança inesperada e nas primeiras 

aulas não compareceram em massa. “Depois de uma conversa os ânimos 

melhoraram, mas foi uma turma difícil de cativar” conta o professor.  

Entretanto as memórias positivas são muitas. Carlos Alberto conta que “as 

filmagens externas eram sempre interessantes e divertidas – algumas realizadas na 

própria escola”. Eram usadas uma câmera de Super 8, emprestada para as equipes 

filmarem as cenas externas, um projetor e um equipamento para cortar e colar os 

pedaços de filme. Para as turmas do segundo ano os temas eram livres, geralmente 

voltados para o humor, em pequenas histórias ou situações, já para as turmas do 

terceiro ano a filmagem era dos roteiros de anúncios criados por eles mesmos. “Cada 

cartucho de filme durava apenas 3 minutos, que tinham de ser muito bem 

aproveitados, e depois, na edição, eram cortados cerca de dois minutos, restando 

assim um anúncio de um minuto de duração” conta, e lembra que os alunos se 

envolviam na produção e depois “vibravam ao se verem na tela”.  Ele faz ainda uma 

comparação, de que era muito diferente dos dias de hoje, onde todos podem filmar 

em alta definição com um celular e ver o resultado na hora, editando no próprio 

aparelho. Naquele momento histórico protagonizar uma fita era um acontecimento 

bastante importante inclusive para a autoestima dos alunos. 

Por fim o Professor Carlos Alberto ressalta mais uma vez sua admiração pela 

condução dialógica dos assuntos internos e externos da instituição escolar pela 

direção. “Sempre achei a direção aberta ao diálogo, e nem me lembro de algum 

problema para dar como exemplo”, ressalta. Ele defende ainda que “democracia não 

é cada um fazer o que bem quiser”, mas ele entende que foi a instituição de ensino 

mais democrática da qual participou, porque existiam regras e limites claros e iguais 
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para todos. “Se acontecia algum conflito, ele era resolvido com conversa, negociação 

entre as partes envolvidas” recorda-se o docente, e conta que certa vez um de seus 

alunos teria ficado exaltado com outro professor, numa questão relacionada com a 

entrega atrasada de um trabalho, o Professor João fora chamado e conversou com 

todos, terminando a questão com todos, aluno e professor, satisfeitos e respeitados. 

“O diálogo sempre esteve aberto no Cairu”, concluiu.  

 

Década de 1990  

Professor Wagner Carillo  

O Professor Wagner Carillo, 56 anos, lecionou no Colégio Visconde de Cairu 

durante toda a década de 1990, permanecendo no corpo docente até o encerramento 

de atividades da instituição escolar. Foi convidado pela direção para assumir 

disciplinas na área de legislação para diversas turmas técnicas do período noturno. 

Ex-aluno do próprio Colégio Visconde de Cairu, onde se formou técnico em 

contabilidade e técnico em administração, desenvolveu carreira na área de direito, 

hoje atuando como advogado e professor universitário.  

O contato para sua contratação foi feito pelo Professor João Gaidargi após sua 

formação em direito, por indicação do Professor João José Leister que havia sido seu 

professor quando aluno do Colégio Cairu. 

O Professor Wagner relembra-se do Visconde de Cairu como uma escola 

bastante acolhedora aos alunos, e com professores bem preparados que 

demonstravam grande interesse em lecionar. Em outras palavras, seriam professores 

realmente engajados com a educação, não estariam dando aulas apenas para um 

complemento de renda, por exemplo.  

 As recordações do docente são várias, desde suas próprias aulas como das de 

colegas, como o professor de matemática Mario Lameiro Costa, que ensinava a 

disciplina de forma diferenciada, com “truques e modos diferentes de se chegar a um 

resultado, de forma totalmente diferente do tradicional”.  

O Professor Wagner, que atuou em alguns períodos como coordenador geral, 

relata que o Colégio Cairu valorizava o aluno que “realmente tivesse vontade de 

estudar”, e independentemente de recursos e necessidades de horário os alunos 



250 
 

empenhados eram sempre auxiliados a permanecer estudando, compensando 

ausências e recuperando conteúdos com o auxílio de toda a comunidade educacional. 

Ele complementa que “embora fosse um organismo particular, que dependia de 

receita para sua manutenção, a direção nunca teria permitido que eventuais atrasos 

ou falta de pagamento das mensalidades fosse motivo para suspender a frequência” 

ou qualquer outra atividade escolar dos alunos.  

O alinhamento entre prática e teoria construtivista era um dos pilares do 

sistema de ensino do Colégio Comercial Visconde de Cairu, e o professor ressalta que 

esta devia ser uma preocupação daqueles que ministravam todas as disciplinas. 

Mesmo que o aluno ainda não estivesse atuando na área profissional de seu curso 

ele deveria conhecer as atividades práticas ligadas ao seu curso de formação, e 

deveria desempenhá-las de forma prática a fim de dominá-las de fato. “Havia uma 

grande preocupação, e até uma certa fiscalização, dos diretores quanto à adequação 

da teoria à prática” considera Wagner, explicando que os professores mais 

experientes formatavam oficinas de temas específicos com a finalidade de promover 

o conhecimento prático de tudo que era lecionado em sala de aula. As próprias 

atividades culturais muitas vezes aproximavam os alunos dos conteúdos ministrados, 

e todos os docentes deveriam participar das exposições e eventos, prestigiando os 

colegas que os organizavam. 

As relações entre alunos e professores são definidas, pelo Professor Wagner, 

como tendo sido muito harmoniosas. Ele credita isto, em grande parte, ao fato de que 

“os alunos, em sua maioria, beiravam a idade adulta”, o que facilitava o diálogo, e a 

exposição do projeto pedagógico, sua aplicação e interação por parte dos alunos em 

sua realização. De acordo com o professor, a intervenção da direção ocorria apenas 

em casos “absolutamente raros, específicos e pontuais”, e sempre de maneira 

democrática, uma vez que “o processo de aprendizagem tinha como regra geral a 

fluidez”. No entanto ele pontua que todos os docentes, apesar de terem bastante 

liberdade de atuação, sabiam que podiam contar com a “retaguarda da direção” caso 

houvesse qualquer necessidade.  

Quanto à relação específica com a direção, Professor Wagner recorda ser 

muito respeitosa, em todos os sentidos. “A direção sempre ouvia os professores em 

suas demandas e sugestões, de modo que ninguém tinha receio de expor seus pontos 

de vista”, e esta comunicação aberta ocorria, de acordo com o docente, a todo tempo: 
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“trocávamos experiências com os diretores sem a inconveniência da relação 

empregado-empregador, conversávamos com os diretores a qualquer hora, sem 

necessidade de agendamentos, e para tratar de quaisquer assuntos”. Wagner acredita 

que este diálogo tornava o trabalho pedagógico mais produtivo, porque todos os 

professores se sentiam em sintonia com os anseios da direção em todas as etapas 

do aprendizado.  

As reuniões aconteciam com bastante frequência, e “fluíam com 

questionamento de parte a parte, sempre na tentativa de conciliar os interesses dos 

alunos, do Colégio e dos professores”, recorda Professor Wagner, que participou de 

diversas reuniões em que estiveram presentes representantes das salas, expondo 

problemas e dificuldades momentâneas, e também docentes e direção, e as soluções 

eram tabuladas e levadas a conhecimento de todos para que fossem cumpridas. 

Tendo em vista as relações internas da escola, entre direção, docentes e 

discentes, Wagner reitera que eram “absolutamente democráticas”, garantindo não 

haver nenhum exagero nisto. “Nenhuma questão era imposta, nenhuma”, ressalta. 

“Diante de uma controvérsia, a direção se reunia com os professores e, em alguns 

casos, com representantes de sala já num primeiro momento, enquanto em outros 

casos, onde era necessário traçar estratégias para a condução das situações, os 

problemas eram levados à direção e juntos todos amadureciam as alternativas e 

tomavam ciência dos riscos, benefícios e custos das soluções possíveis”, completa. 

O professor finaliza esta questão sinalizando que de fato não havia imposição nem de 

professores e nem da direção no dia-a-dia escolar, e garante que, nos treze anos em 

que lecionou na instituição escolar, nunca presenciou algum ato arbitrário por parte 

do Colégio.    

Para o docente, a estrutura do prédio da Rua Uriel Gaspar era um grande 

diferencial nas atividades do Colégio Visconde de Cairu, porque permitia conforto aos 

alunos e professores tanto em sala de aula como nos espações comuns, como 

bibliotecas e laboratórios, que eram todos de acesso muito fácil. O prédio tinha uma 

planta aberta, e os ambientes estavam localizados de forma estratégica, para que 

todos se integrassem. Secretaria e diretoria eram de acesso muito simples, e “até 

mesmo a cantina ficava em um lugar mais reservado, mas estratégico”, pontua.  
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Ainda que nas reuniões de planejamento sempre fossem citadas as 

metodologias piagetiana, construtivista e até mesmo as questões da Escola Nova, o 

professor esclarece que a direção era sempre receptiva às solicitações do corpo 

docente, e estes métodos acabavam de fato acontecendo porque não eram impostos, 

se construíam em acordos entre todos os envolvidos no processo. Ele complementa 

que, quando o titular de uma ou outra disciplina esclarecia necessitar utilizar alguma 

metodologia mais tradicional para algum conteúdo específico isto também era 

respeitado, e no final todos entravam em acordo, mas o lema a seguir era sempre o 

de “aprender fazendo”.   

  Professor Wagner conta sobre uma memória bastante negativa que teve no 

Colégio Visconde de Cairu, porém que nada teve a ver com a atuação da instituição 

escolar de fato, e sim apenas com o prédio. Solicitado para a realização de uma prova 

oficial, o Colégio cedeu as instalações e alguns professores foram convocados para a 

realização do teste, mas os documentos oficiais não chegaram no tempo previsto e 

os visitantes se chatearam, tomando o andar térreo gritando palavras de ordem, e 

depredando algumas partes do prédio, como portas e vidros. Teria sido, esta, uma 

experiência bastante diferente das relações harmoniosas com as quais os professores 

presentes e a direção estavam acostumados a lidar naquele edifício, sendo 

necessária a intervenção da Polícia Militar para evacuar o recinto.  

 Contrapondo este momento triste, o professor se recorda com alegria que os 

próprios alunos auxiliavam na organização de eventos extracurriculares, como cursos 

aos sábados, que tinham em sua conclusão uma festa, notadamente churrascos de 

confraternização, financiados pelos alunos e para os quais o Colégio cedia o prédio 

de bom grado. “Participei de dois destes cursos como professor, e em um, de uma 

área diferente da minha, me inscrevi como aluno”, relembra Wagner. Ele se recorda 

com bastante saudosismo também de uma atividade extraclasse específica, em que 

conduziram os alunos à Prefeitura da cidade de São Paulo para que conhecessem o 

funcionamento de uma sessão em plenário.   

 De uma forma geral, Professor Wagner Carillo recorda de sua atuação como 

docente no Colégio Comercial Visconde de Cairu de forma bastante satisfatória, tendo 

aprendido muito com professores do Colégio tanto enquanto aluno como enquanto 

colega docente, entre eles Professor João José Leister, que lecionava Administração 

de Empresas, Professor Marcos Seman, que lecionava Custos, e Professor Alfredo 
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Ramires, que lecionava Estatística. “De todos eles absorvi muita experiência em sala 

de aula, o que me ajudou muito, porque eu era um professor de direito e legislação 

relativamente jovem no início de minha atuação no Cairu”, explica. Ele ainda conta 

que a direção, especialmente o Professor João Gaidargi, o auxiliou em muitas dúvidas 

e aconselhou sobre condutas em sala de aula.  

 Após o encerramento das atividades do Colégio Comercial Visconde de Cairu, 

Professor Wagner Carillo foi convidado a lecionar no ensino superior, onde atua há 

dezessete anos, e acredita que “tudo isto só foi possível graças ao auxílio que tive da 

direção do Colégio Visconde de Cairu”, dos quais recorda com carinho. Ele concluiu 

seu relato com a fala: “Sou eternamente grato ao Professor João Gaidargi, e à 

oportunidade de conviver com os professores que citei no Colégio Cairu, o que me 

valeu uma carreira de sucesso”. 

 

 

 

3.3 O Corpo Discente 

 

 Os ex-alunos do Colégio Comercial Visconde de Cairu que se voluntariaram 

para participar deste trabalho apresentaram trajetórias de vida bastante díspares, mas 

alguns pontos em comum.  

Os ex-alunos, quase que em sua totalidade, residiam bastante próximo ao 

Colégio Comercial Visconde de Cairu, no próprio bairro do Belenzinho e naqueles que 

se seguem imediatamente a este no sentido da extrema Zona Leste de São Paulo, 

em seu período como estudantes. Porém, atualmente, apenas 20% permanecem 

residindo no bairro e redondezas. Esta informação vem ao encontro da constatação 

de que aqueles que tiveram carreiras notadamente de sucesso no mercado ou se 

tornaram personagens públicos se mudaram para localizações mais nobres da cidade 

de São Paulo, e estes somam a grande maioria dos entrevistados. 

Outro ponto de convergência entre os ex-alunos entrevistados é o relato de 

memórias da instituição escolar de forma leve e positiva, marcados por lembranças 

afetivas dos momentos de educação e de atividades extracurriculares. Este tipo de 
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relação entre os integrantes de uma comunidade escolar é bastante interessante, e 

nos parece um indicativo de que a experiência pedagógica realizada nesta instituição 

escolar teria sido efetiva e proveitosa, dados também os índices de realização 

profissional assinalados pelos entrevistados. A expressão de admiração dos 

entrevistados pela diretoria e pelas “atitudes institucionais” também nos indica que a 

formação moral, e a própria priorização da questão educacional sobre os lucros que 

a instituição escolar poderia alcançar, conforme descrito pelo fundador da escola em 

seu relato, de fato eram tópicos marcantes e transpareciam na conduta escolar diária. 

Os elogios diretos foram, quase que em sua totalidade, retirados do texto final, a fim 

de lhe conferir o caráter adequado a uma pesquisa científica, porém no próprio tom 

do descritivo memorial os entrevistados revelam postura de gratidão à instituição e ao 

seu diretor pedagógico, citado diversas vezes nos relatos originais.   

Nos chamou também a atenção o fato de que grande parte dos entrevistados 

relataram ter ido estudar no Colégio Comercial Visconde de Cairu por indicação de 

parentes, amigos e vizinhos, que foram ex-alunos ou estudavam ali ainda, porque a 

educação técnica comercial os teria ajudado a ingressar no mercado de trabalho de 

forma satisfatória e em carreiras “boas”. Esta informação confirma nossa premissa de 

que a busca pelo ensino profissional oferecido pelo estabelecimento estava bastante 

ligada ao desejo dos alunos de regiões mais carentes ingressarem no mercado de 

trabalho em áreas mais elitizadas, que lhes oferecessem a possibilidade de 

crescimento, não apenas profissional, mas também social. O título de técnico 

comercial, em especial na área contábil, era visto como o passaporte para o que os 

entrevistados chamam a grosso modo de “crescer na vida” naquela época, em que, 

conforme nos disseram estes ex-alunos, o que os aguardava pela herança familiar era 

o trabalho em fábricas e indústrias, ou o seguimento de ofícios familiares, e a 

possibilidade de trabalho em escritórios e bancos, apesar de distante para seu 

segmento social, se abria com este tipo de formação específica.  

Contabilizadas todas as entrevistas, podemos afirmas que mais de 90% dos 

entrevistados eram egressos de escolas públicas ao ingressar no Colégio Comercial 

Visconde de Cairu, o que consolida a proposição de que esta instituição de ensino, 

ainda que privada, era voltada à comunidade carente do entorno e da periferia 

próxima, enriquecendo a argumentação sobre a importância que a passagem por um 

curso técnico, e, mais, naquela instituição de ensino específica, representou na 
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ascensão social de seus alunos, não somente pelo conteúdo aprendido mas pelas 

relações estabelecidas, visto que muitos deles não seguiram a mesma área 

profissional dos cursos mas relatam que estes tiveram influência marcante em suas 

trajetórias pessoais e profissionais.  

A quantidade bastante significativa de filhos e netos de imigrantes europeus 

entre nossos entrevistados, somando por volta de 70%, também retoma uma das 

primeiras questões levantadas nesta tese, sobre a importância dada pela população 

imigrante para a formação profissional precoce, atrelando a esta a oportunidade de 

estabilidade financeira e a possibilidade de desenvolvimento de seus descendentes 

na sociedade brasileira, incluso nestes a esperança de reconhecimento e promoção 

pública.  

Apontamentos de alguns entrevistados sobre períodos como a ditadura militar 

e o período das reformas estudantis, em que a instituição escolar abrigava em 

segurança os alunos que não gostariam de se envolver, mas também não cerceava a 

liberdade daqueles que queriam se manifestar, ilustra a ideia, registrada em outros 

momentos desta tese e encontrada em manuscritos e outros materiais da instituição 

escolar, de que o Colégio Visconde de Cairu se propunha a ser uma escola de fato 

democrática, que acolhia em seu corpo docente e discente cidadãos de diferentes 

posicionamentos políticos e sociais e, ainda assim, todos sentiam-se respeitados em 

suas escolhas – fossem elas de posição ou oposição. Este fato também se entrelaça 

com o exposto no capítulo primeiro, sobre a importância das instituições escolares no 

desenvolvimento da sociedade em momentos de ruptura e mudança. 

Por fim, salientamos que o caráter orientativo da instituição escolar, bastante 

frisado pela direção e pelos professores, se comprova na satisfação pessoal dos 

entrevistados com as carreiras que seguiram. Cerca de 80% dos ex-alunos se dizem 

muito satisfeitos com seu desenvolvimento profissional, e consideram ter tido um 

aumento em sua qualidade de vida social e financeira. Cerca de 60% dos 

entrevistados seguiram estudos em curso superior em áreas correlatas, por influência 

da educação técnica, e, no geral, mais de 75% se formaram em nível superior. De 

todos os entrevistados, menos de 15% se posicionou como insatisfeito com seu 

desenvolvimento profissional, em grande parte por dificuldades em conciliar os 

estudos em nível superior ou o trabalho com a rotina familiar.   



256 
 

A fim de tornar este tópico mais dinâmico seguem trinta e seis trajetórias 

resumidas, selecionadas entre as oitenta e sete apuradas, e que acreditamos 

ilustrarem de forma bastante rica a história desta instituição pelo olhar daqueles que 

em suas carteiras se sentaram. Os critérios para a escolha das trajetórias abaixo 

descritas foram diversos, notadamente a nitidez das memórias dos entrevistados e a 

priorização em quantidades próximas do relato de ex-alunos das quatro décadas de 

existência da instituição escolar. Os nomes foram organizados em ordem alfabética, 

e informações como datas e idades foram suprimidas a fim de preservar a privacidade 

dos ex-alunos mencionados.  

 

Alexandre Ribeiro –  

Filho de Arthur Ribeiro e Helena Ferreira Ribeiro, residia na Penha quando 

aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Barão de Ramalho e o Segundo 

Grau Técnico em Administração no Colégio Comercial Visconde de Cairu, no período 

noturno.  

Sua disciplina favorita era Estrutura e Análise de Balanço, mas não recorda o 

nome do professor. O docente, entretanto, ficou marcado em sua memória também 

pela história pessoal, pois teria tido um enfarto em função da falência da empresa por 

desvio de recursos pelo próprio sócio, o que teria resultado também em duas pontes 

de safena e diversos processos. Recorda-se também dos colegas Ronaldo, Monica e 

Lauro.  

Prosseguiu estudos na área de Administração e Marketing em curso superior, 

seguida de pós-graduação e MBA também na área. Constituiu carreira como 

representante de uma multinacional da Alemanha. 

 

Alexandre Rosa –  

Filho de Victor Rosa e Laura Brito Rosa, residia no Jardim Anália Franco 

quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Profa. Blanca Zwicker 

Simões e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período noturno. 
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Recorda-se dos professores Moreno, Nilza e Verinha, e dos ex-colegas 

Patrícia, Rosana, Edgar e Armando. Gostava muito do método utilizado nas aulas do 

Colégio Cairu, que tinha muitas atividades práticas, bem diferente das outras escolas 

que frequentou, e também da faculdade que foi bastante teórica. 

A escolha pela instituição escolar foi para seguir os conselhos de dois irmãos 

que já haviam se formado no Cairu. Os familiares também incentivaram porque 

gostavam muito de como a escola era conduzida, do ambiente organizado, e também 

estavam satisfeitos com a colocação profissional dos irmãos já formados.  

Seguiu a carreira na área de Ciências Contábeis em escritório, até sua 

aposentadoria.  

 

Altair Pacifico –  

Filho de Giovani Pacifico e Floripes Ladeira Pacifico, residia no Belenzinho 

quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Dom Bernardo Rodrigues 

Nogueira e o Segundo Grau Técnico em Administração no Colégio Comercial 

Visconde de Cairu, no período noturno. 

Gostava muito de estudar no Colégio Cairu pelo ambiente em geral, tendo boas 

recordações da Profa. Cecilia e do Prof. Matsuo. Acredita que entre as escolas da 

região era a mais renomada na época, e também a mais popular entre os jovens por 

ser mais ‘descolada’.  

Cursou em nível superior Administração em Recursos Humanos e trabalhou 

como coordenador de recursos humanos em diversas empresas na cidade de São 

Paulo, atuando ainda hoje como gerente empresarial. 

 

Antonio Carlos Maria –  

Filho de Antonio Maria e Benedicta da Costa Almeida, residia no Tatuapé 

quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Carlos Escobar e o 

Segundo Grau Técnico em Publicidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, no 

período noturno. 
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Recorda-se dos colegas Demétrio, Carlos e Davi. Foi estudar no Colégio Cairu 

por oferecer o curso de publicidade, que era raro. A instituição foi indicada por uma 

professora de desenho, Vilma, mas ele já conhecia o Colégio pelo reconhecimento na 

região. 

Optou por não cursar faculdade e seguiu profissionalmente como empresário, 

no ramo de sucata hospitalar, até sua aposentadoria, e foi condecorado comendador 

pelo estado de São Paulo.  

 

Armando Fernandes Junior –  

Filho de Armando Fernandes e Maria Linardi Fernandes, residia em Cidade 

Mãe do Céu quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPSG Professor 

Wolny Carvalho Ramos e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, no período noturno. 

Armando buscou o Colégio Cairu para uma formação em contabilidade porque 

trabalhava já no Banco Bradesco e almejava uma transferência para a área contábil 

para ter uma carreira na instituição financeira. Recorda-se bastante do Prof. André, 

de Contabilidade, por ser a disciplina à qual era mais aplicado.  Participou do time de 

futebol de salão com Marcos Seman, na época goleiro de futsal do Palmeiras, e do 

qual permaneceu amigo após sua formação. Lembra-se também dos lanches no Ideal, 

lanchonete que ainda nos dias atuais é ponto de encontro do bairro.  

Um fato o marcou profundamente durante o período de estudos no Cairu, que 

coincidiu com a ditadura militar. Um palestrante oficial, autoridade da Secretaria de 

Educação de São Paulo, foi ao Colégio conversar com os alunos, por sua vez 

acompanhado por militares. Nesse episódio um colega de sala começou a fazer 

observações bastante complicadas para o momento histórico – não que ele estivesse 

mentindo, eram questionamentos dele, mas eram questionamentos sobre o governo 

e o regime, que não eram permitidos. E a atitude do aluno era rebelde, falava alto, o 

que despertou ainda mais alvoroço. Todos naquela época tinham medo de se expor, 

e a situação ficou bem delicada. O Prof. João Gaidargi retirou ele da sala, e se 

comprometeu com a autoridade a resolver a situação. Após o término da palestra 

Armando se recorda de ter ido à diretoria, junto com dois outros colegas, interceder 
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pelo estudante que seria “expulso”, e o Prof. João ouviu suas colocações, que eram 

em defesa do colega que, afinal, “não estava mentindo”, e ele atendeu à solicitação 

em manter o colega na escola. Entretanto, mesmo acolhendo o pedido, o diretor os 

alertou que eles poderiam se arrepender por esta defesa, uma vez que a atitude 

rebelde do colega os havia posto, a todos, em maus lençóis, e poderia ter tido 

consequências bem ruins. Passados alguns meses eles mesmo voltaram ao diretor, 

para pedir que o colega fosse afastado, pois suas atitudes estavam prejudicando a 

sala toda, não conseguiam assistir aulas sem confusão e passaram a ter 

desentendimentos com diversos professores, ficando toda a classe prejudicada pelas 

atitudes rebeldes do colega. Por fim, por consenso de todos, a transferência do colega 

foi acertada, sem expulsão e sem conflito, mas ele foi para outra escola. Para 

Armando esta situação ficou marcada como uma lição de vida pela atitude do diretor, 

que lhes deu voz e aceitou seu pedido, mas ressaltou que quando uma pessoa agia 

com desrespeito isso poderia prejudicar todos a sua volta, por mais que se julgasse 

correto, e que defender atos desrespeitosos poderia acabar prejudicando a eles 

próprios. Ele recorda da experiência como muito democrática, em que admirou ainda 

mais o Prof. João, por ele ter permitido que eles ‘percebessem por si’ a consequência 

de sua atitude, sem depois dizer “eu avisei”, apenas auxiliar na resolução do problema.  

O ex-aluno entende que muitos ensinamentos aprendidos no Colégio Cairu 

nortearam sua carreira, não somente conhecimentos técnicos, mas também morais. 

Por serem tempos de repressão, o fato da escola permitir a liberdade de pensamento 

– ainda que não houvesse liberdade de expressão – era muito interessante para o 

crescimento dos alunos, que sabiam que seriam respeitados em suas escolhas e até 

defendidos, na medida do possível, por suas opções políticas. Ele relata que o diretor 

sempre “os ouvia”, o que naqueles tempos era diferenciado, e considera que a 

democracia da escola é que possibilitava um ambiente tranquilo, onde não recorda de 

ter visto nenhuma briga ou agressão em nenhum momento.  

Já no último ano do curso técnico ingressou na faculdade de Administração, 

que se seguiu da formação em economia e da pós-graduação na mesma área. 

Profissionalmente atuou por 38 anos no Banco Bradesco, onde foi de officeboy a vice-

presidente passando pela gestão da contabilidade geral do banco, depois assessorou 

o Ministério de Desenvolvimento e foi membro do Conselho Administrativo do Banco 
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Santander. Hoje reside no interior de São Paulo e atua como consultor financeiro 

independente.  

 

Cibele Batista Correia – 

Filha de Ely Correia de Oliveria e Valssy Batista de Freitas Oliveira, residia em 

São Matheus quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Carlos 

Escobar e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período diurno. 

Guarda boas recordações do período escolar, inclusive de ter participado de 

um concurso de dança no Teatro Manchester. Conheceu o Colégio Cairu por meio de 

amigas, e lembra-se de Gislaine, Katia e Aparecida.    

Ainda durante o curso técnico optou pela área de Ciências Econômicas para o 

curso superior.  

 

Cleide Cardilli – 

Filha de Júlio Cardilli Sobrinho e Cecília Gava Cardilli, residia em Sapopemba 

quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Zuleica Ferreira e o 

Segundo Grau Técnico em Secretariado no Colégio Comercial Visconde de Cairu, no 

período diurno.  

Guarda boas lembranças da fanfarra do Colégio Visconde de Cairu, onde era 

baliza. Tem também memórias bastante vivas do período da ditadura militar, quando 

as aulas precisavam ser suspensas por motivo de manifestações. Ela conta que a 

direção da escola não se envolvia, mas liberava os alunos que quisessem participar e 

acolhia lá dentro, protegidos de qualquer bagunça, aqueles que não quisessem se 

envolver. Conta que foi uma época difícil, de muitos temores, e que “todos sabem no 

que deu”. Os alunos mais velhos muitas vezes seguiam a passeata, enquanto os mais 

jovens, como ela, iam direto para casa ou ficavam dentro da escola em segurança. 

Ela conta que não havia violência dentro das escolas naquele momento, por ser o 

início das manifestações estudantis. Ela registra seu desejo de que os alunos, e 
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demais brasileiros, “nunca mais” tenham que passar por este tipo de situação de 

violência e repressão.  

Seguiu carreira profissional na área de Secretariado e reside hoje em São 

Bernardo do Campo, São Paulo.  

 

Denise Haddad – 

Filha de Roberto Haddad e Rosa Maria Ligieri Haddad, residia na Mooca 

quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Antonio de Queiroz Telles 

e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, 

no período diurno. 

A disciplina favorita no Colégio era inglês, e gostava bastante da professora. 

Lembra-se também das colegas Monica e Solange, da participação na fanfarra e das 

aulas de projeção. Recorda-se de ter tido participação ativa no Centro Cívico. Foi 

estudar no Colégio Visconde de Cairu por indicação de uma prima, que também 

estudou lá.  

Seguiu estudo em nível superior na área de Direito, mas seguiu atuação profissional 

como empresária.  

 

Dorival Antonio Bianchi –  

Cursou Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu e 

seguiu carreira na área bancária, chegando à vice-presidência do Banco Bradesco. 

Hoje atua com consultoria empresarial na cidade de São Paulo. 

 

Edson Guedes –    

Filho de Elso Guedes e Sidneya Valdivierso Guedes, residia na Vila Regente 

Feijó quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Theodoro de Moraes 

e o Segundo Grau Técnico em Administração no Colégio Comercial Visconde de 

Cairu, no período noturno.  
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A escolha pelo Colégio Cairu aconteceu em conjunto com a família, pela boa 

fama da instituição escolar e por ter um horário que conciliava com seu horário de 

trabalho. Recorda-se dos professores como muito atenciosos, apesar de considerar 

ter sido um aluno um pouco relapso, que perdeu muitas oportunidades de estudar 

mais mesmo tendo bastante incentivo da escola. 

Por não ser um aluno muito aplicado optou por não cursar o ensino superior, fato pelo 

qual se diz arrependido até os dias atuais, pois teria lhe aberto mais oportunidades de 

crescimento. Segue, ainda hoje, administrando negócio familiar na área gráfica.  

 

Elaine Rodrigues da Silva –  

Filha de Maria Emilia da Graça Silva, residia em Itaquera quando aluna do 

CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Laurita Ortega Marie na EEPG Salim Farah 

Maluf, e o Segundo Grau Técnico em Administração no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período noturno.  

As disciplinas mais marcantes para ela foram Custos e Estatística, e as colegas 

mais próxima foram Sueli e Mário. Guarda muitas lembranças do período de estudante 

do Colégio Cairu, principalmente da cantina, que era um ponto de encontro dos alunos 

antes e depois das aulas. Ela relata que tinham bastante liberdade para conversar e 

confraternizar naquele ambiente, mesmo a cantina sendo dentro das instalações da 

instituição escolar.  

Seguiu carreira profissional na área de educação, tendo cursado Pedagogia 

com especialização em Educação Infantil. Iniciou a carreira como professora pré-

escolar e, hoje, dirige uma EMEI na cidade de São Paulo.  

 

Elaine Soares Ciriaco –  

Filha de Ednei Soares Ciriaco e Sueli Coelho Ciriaco, residia na Cidade 

Patriarca quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EMPG Visconde de 

Cairu –por uma grande coincidência homônima à instituição escolar retratada nesta 

pesquisa, mas com a qual não tem nenhuma ligação –, e o Segundo Grau Técnico 

em Administração no Colégio Comercial Visconde de Cairu, no período diurno.  
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Lembra-se com emoção da união entre os colegas de classe e do bom 

relacionamento com os professores, em especial a Profa. Francisca e a Profa. Leonor. 

Sua disciplina favorita era Língua Portuguesa, mas nunca teve vontade de seguir 

carreira na área de Letras ou afins.   

Elaine gostava de estudar no Colégio Visconde de Cairu e acredita que muito 

de sua formação global se deve àquele período, porém entendia que os alunos do 

curso diurno poderiam ter recebido mais incentivos para irem à escola.  

Sua escolha para o prosseguimento de estudos em nível superior foi a área de 

Psicologia, temática com a qual teve o primeiro contato dentro do curso técnico em 

Administração. 

 

Eliana Ferreira Castilho –  

Filha de Pedro Alves Castilho e Jovina Ferreira Castilho, residia em Itaquera 

quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EMPG Padre José de Anchieta e 

o Segundo Grau Técnico em Administração no Colégio Comercial Visconde de Cairu, 

no período diurno. 

Suas recordações da escola são dos bons momentos passados com ex-

colegas e ex-professores, e lembra-se com alegria de contar aos familiares quando 

foi aprovada para o ingresso no curso técnico e, após alguns anos, quando foi 

aprovada nos exames finais.  

Seguiu carreira profissional na área de Direito, que acredita ser muito mais próxima 

da Administração de Empresas do que costuma se pensar. Conta ainda ter tido as 

primeiras aulas sobre legislação, que despertaram seu interesse pela área, ainda no 

curso técnico.    

 

Erivandra Alves de Lima –  

Filha de José Evandro de Lima e Raimunda Alves de Lima, residia na Vila 

Talarico quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Profa. Francisca 

Bueno Teixeira de Camargo e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, no período vespertino. 
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Guarda boas lembranças das brincadeiras de seu tempo de estudante no 

Colégio Cairu, e dos amigos que fez durante o curso. A escolha pela escola aconteceu 

para acompanhar a irmã, que também estudava lá. Lembra-se de alguns professores 

como José Carlos e Roseli, e da Prof. Sonia que lecionava sua disciplina favorita.  

Seguiu carreira na área de Ciências Contábeis, dando prosseguimento aos 

estudos iniciados durante o curso técnico.  

 

Fernanda Cara Soares – 

Filha de Antoine Cara e Vicenta Cara, residia em Vila Granada quando aluna 

do CCVC. Cursou o Primeiro Grau no Grupo Escolar de Vila Esperança e na EEPG 

Gabriel Ortiz, e o Segundo Grau Técnico em Publicidade no Colégio Comercial 

Visconde de Cairu, no período noturno.  

Uma campanha publicitária, criada por sua turma, sobre um bronzeador, foi 

premiada e ficou guardada em sua memória. Lembra-se de terem, ainda, produzido 

um filme musical, um precursor dos videoclipes, com uma música chamada “Escravos 

do dia-a-dia” de autoria de um de seus professores.  Também guarda muitas 

recordações dos colegas de sala, e mantém contato com eles na medida do possível. 

Guarda ainda o livro de formatura com o nome de todos.  

Após o término do curso embarcou para a Inglaterra, onde viveu por onze anos. 

Fez o curso de formação para professores de idiomas estrangeiros em Cambridge, 

para lecionar em escolas inglesas, e quando retornou deu prosseguimento à carreira 

de professora no Brasil. Chegou a desenvolver projetos na área publicitária, com 

anúncios e vendas, no Estadão, na Lista Telefônica Nacional e na Copag Brasil.  Hoje 

reside em Joinville, Santa Catarina. 

 

Fernando Krubiniki –  

Filho de Neizo Krubiniki e Nely Maria Gonçalves Krubniki, residia na Vila Carrão 

quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Julia Amalia Antunes 

Azevedo e o Segundo Grau Técnico em Publicidade no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período noturno. 
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A escolha pelo Colégio Cairu aconteceu porque queria cursar publicidade e era 

um dos poucos colégios que ofereciam este curso técnico, diferente dos cursos livres 

de desenho e propaganda que se encontravam em maior quantidade. 

Mudando de rumo profissional, após concurso público, seguiu carreira como 

Policial Militar.  

 

Gislene Giroto –  

Filha de Arlindo Giroto e Jandira Zaqui Giroto, residia na Vila União quando 

aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Thereza  Dorothea de Arruda Rego 

e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, 

no período diurno.  

De seus colegas de classe, além de Luciano, seu melhor amigo, lembra-se de 

Marcos, Miriam, Suzete e Henrique. O relacionamento com os professores era muito 

bom, e gostava muito da escola. Recebeu a premiação do Conselho Regional de 

Contabilidade pelo trabalho de conclusão de curso. 

Foi estudar no Colégio Cairu por indicação de uma amiga, com quem ia junto 

às aulas, mas estava em uma série mais avançada. Gostava bastante de estudar no 

Colégio por ser um ambiente tranquilo, onde não havia brigas e havia bastante 

liberdade, sem normas muito rígidas, mas com bastante respeito.  

A opção pela carreira em Processamento de Dados aconteceu, em grande 

parte, pelo contato próximo que teve no Colégio Cairu com equipamentos de 

tecnologia de difícil acesso na época.  

 

Isabel Cristina Fonseca – 

Filha de Manuel Barreira Fonseca e Isaura Fontes Fonseca, residia na Penha 

quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Santos Dumont e o 

Segundo Grau Técnico em Publicidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, no 

período diurno.  
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Dentre os professores destaca as aulas inesquecíveis do Prof. Lameiro, de 

matemática, seu favorito, e a Profa. Maria de Lourdes, de Língua Portuguesa, sua 

irmã. Lembra-se das colegas Silvia, Márcia Regina, Hilma, Lígia e Rose. Recorda-se 

dos jogos de ping-pong no salão de jogos, e também de quando foi proposto que 

usassem uniformes e as professoras fizeram um desfile para as meninas escolherem 

qual preferiam.  

Seguiu estudos na área de Jornalismo, e trabalhou junto aos institutos 

Datafolha e Ibope. Posteriormente mudou-se para Taubaté onde seguiu atuação 

profissional como comerciante.  

 

Ivan Batista de Moura – 

Filho de José Batista de Moura e Inácia Maria de Moura, residia na Vila Matilde 

quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Dom Bernardo Rodrigues 

Nogueira e o Segundo Grau Técnico em Publicidade no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período noturno.  

Recorda-se da Prof. Miriam e do Prof. Péricles, e de muitos colegas da época 

escolar, como Roberto, Ivan, Valter, Silvana Vagner, Moacir, Wellington, Verônica, 

Cleide e Celso. O fato mais marcante para ele foi quase ter abandonado os estudos 

por não ter condições financeiras de pagar as mensalidades a um certo ponto, e ter 

concluído com o curso técnico por incentivo e apoio do Prof. João Gaidargi, a quem 

relata dever sua formação.  

Ivan não cursou ensino superior, mas refere utilizar até hoje muitos dos 

ensinamentos do curso técnico em sua vida profissional. Seguiu carreira como 

empresário no ramo comercial.  

  

Luiza Maria Lucio –  

Filha de Valdomiro Lucio e Maria José Lucio, residia em Artur Alvim quando 

estudou no CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Profa. Maria Augusta de Ávila e 

o Segundo Grau Técnico em Publicidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, no 

período vespertino.  
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Dos professores recorda-se Alda de Língua Portuguesa e do Prof. Miguel, mas 

não recorda a disciplinas. Os professores eram muito atenciosos e não 

sobrecarregavam os alunos com exercícios para casa porque sabiam que a maioria 

estudava a noite e durante o dia tinha que trabalhar. Mas afirma que os conteúdos 

eram os mesmos para alunos do diurno, do vespertino e do noturno, e as regras para 

as tarefas eram sempre as mesmas para todas as turmas, o que considera muito justo.  

Um fato marcante: “ uma professora baixinha, que não recordo o nome, nos 

dias de prova subia numa cadeira no fundo da sala e de lá observava para ver se 

ninguém colava”. 

A escolha profissional foi pela carreira na área de processamento de dados, 

com a qual teve os primeiros contatos no próprio Colégio Visconde de Cairu, e, 

poetisa, publicou algumas obras.  

 

Magali Nunes de Souza – 

Filha de Alceu de Souza e Ester Nunes de Souza, residia Tatuapé quando aluna 

do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Vila Regente Feijó e na EMPG Presidente 

Kennedy, e o Segundo Grau Técnico em Secretariado no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período noturno.  

Suas recordações sobre os professores são muitas, mas não recorda seus 

nomes, apenas da Profa. Marlene, de técnicas de secretariado, e das colegas Lourdes 

e Silvia. Lembra-se também de um professor muito simpático, que dava aulas vestido 

de forma social com gravata borboleta, que consideravam “bobo” porque escapavam 

de suas aulas escondidos e ele não os repreendia, e hoje entende que bobos foram 

eles que perderam algumas das aulas muito boas que aquele professor ministrava. 

Cursou Letras no Ensino Superior, e atua como professora de português há 

trinta e um anos, atualmente na cidade de Jarinú, interior de São Paulo, onde reside. 
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Marcia Gomes Araújo –  

Filha de Manoel Souza Araújo e Joana Gomes Araújo, residia em Itaquera 

quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Prof. Amador Arruda 

Mendes e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período vespertino. 

Recorda-se dos professores do Colégio Cairu como pessoas maravilhosas, que 

fizeram a diferença em sua vida e a incentivaram a prosseguir os estudos, mesmo 

quando as oportunidades para as mulheres eram menores.  

Seguiu estudos na área de Psicologia e fez carreira pública na Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS da cidade de São Paulo. 

 

Marco Antonio Tejo Sampaio – 

Filho de Antonio Rozado Sampaio e Iraydes Tejo Sampaio, residia no Tatuapé 

quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Prof. Ascendino Reis e o 

Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, 

no período noturno.  

Recorda-se que o prédio do Colégio Cairu onde estudou, na Rua Uriel Gaspar, 

era muito agradável e com instalações confortáveis para os alunos, tendo feito lá muito 

bons amigos. O ex-aluno lembra de haver uma quadra de futebol do outro lado da 

Radial Leste, nas obras do Metrô, e em algumas ocasiões os alunos foram jogar 

futebol lá com os trabalhadores da construção da Linha 3 Vermelha do Metrô de São 

Paulo. 

Marco acredita que a formação técnica foi muito importante em sua carreira, 

ainda que tenha caminhado para área financeira. Completou bacharelado em Gestão 

Financeira, em sua opinião complementar à contabilidade, e cursou pós-graduação 

em Gestão de Negócios, área em que atua profissionalmente.  
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Maria de Lourdes Pereira – 

Filha de Nancy Rossette e Moacir Luiz Pereira, residia na Vila Guilhermina 

quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPSG Adelaide Ferraz de 

Oliveira e o Segundo Grau Técnico em Administração no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período noturno.   

Além de ter muitas memórias da Expotec, exposição de fim de ano onde os 

alunos apresentavam os trabalhos desenvolvidos, um evento ocorrido enquanto era 

aluna do Colégio Visconde de Cairu foi muito marcante, um debate entre turmas sobre 

o aborto, na época um assunto bastante polêmico. Ela se recorda que os alunos foram 

divididos em dois grupos, um contra e um a favor do assunto, e cabia a cada grupo 

justificar seu ponto de vista e tentar convencer aos outros. Para a atividade era 

necessário que fizessem uma pesquisa e apresentassem bases científicas e 

sociológicas, além do ponto de vista pessoal. Maria de Lourdes ficou muito marcada 

pela atividade porque era do grupo que era contra o aborto, e quando a certo tempo 

o grupo oponente justificou o aborto por questões sociais, perguntando a ela se “sabia 

o que era ser filha de mãe solteira e morar num lugar sem recursos, como outros 

estudantes”, ela respondeu prontamente que sim, sabia exatamente do que estava 

falando, pois esta era sua realidade, não somente sua como de outros colegas. 

Complementou ainda que, mesmo filha de mãe solteira e moradora da periferia, 

frequentava ali o mesmo colégio que o colega, de família de classe média e bem 

estruturada, logo esta não era justificativa para que sua gestação tivesse sido 

interrompida. A lembrança ainda a leva às lagrimas. A ex-aluna entende que a 

intenção da direção ao propor este tipo de atividade era que eles, ainda adolescentes, 

refletissem sobre o assunto e suas realidades antes de formar uma opinião sobre 

diversos temas polêmicos, pois nestes debates não havia vencedores, mas muitas 

vezes participantes mudavam de opinião ao ouvir o outro lado das situações.  

Bolsista parcial durante todo o curso, no último trimestre ficou desempregada e 

não poderia arcar com as mensalidades, mas concluiu o curso tendo sido autorizada 

a retornar à escola para pagar estas mensalidades quando pudesse, contanto que se 

empenhasse em concluir o curso. Se diz profundamente grata ao Prof. Gaidargi por 

este incentivo, e por ter tido atitudes como esta que considera que eram inspiradoras 

à formação dos alunos.   
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Com o diploma do Segundo Grau ingressou na Prefeitura de São Paulo, onde 

atuou por 35 anos até sua aposentadoria. Não cursou nenhuma faculdade.  

 

Reny Aparecida Feres –  

Filha de Felix Feres e Nair de Almeida Feres, residia na Vila Aricanduva quando 

aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Marisa de Melo e o Segundo Grau 

Técnico em Administração no Colégio Comercial Visconde de Cairu, no período 

diurno.  

Descreve a escola como uma segunda família, e relata que suas grandes amizades 

foram adquiridas durante seus anos de estudante. Optou por estudar no CCVC porque 

o horário era interessante e a localização era muito boa. Lembra-se do Prof. Leister, 

descontraído mas rigoroso nas avaliações, que dizia que nenhum aluno conseguia 

nota dez em sua disciplina há anos, mas tinha um excelente relacionamento com os 

alunos, e do colega de sala Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, que na época tornou-

se uma celebridade.  

Conta que um dia pensou que só conseguiria cursar a primeira série do 

segundo grau, por uma série de fatores, mas no CCVC conseguiu reaver as 

esperanças de terminar não somente o segundo grau, mas também a habilitação 

técnica, pelo incentivo e força dados por professores e diretores.  

Ingressou no ensino superior dez anos depois da formatura, na área de 

Jornalismo. Segue carreira como funcionária pública na SPTRANS e como coaching 

de desenvolvimento pessoal. Ainda que não tenha seguido a mesma área profissional 

de seu curso no Colégio Visconde de Cairu, ela acredita que sua forma de raciocínio 

foi formada ali, e deve aos aprendizados no segundo grau técnico sua facilidade em 

administrar problemas e encontrar soluções. 
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Rita de Cássia Nogueira Soares – 

Filha de Antonio Nogueira Soares e Rosinha Magdalena, residia na Vila Diva 

quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EMPG Emiliano Di Cavalcanti e 

o Segundo Grau Técnico em Administração no Colégio Comercial Visconde de Cairu, 

no período noturno. 

Lembra-se com animação das festas de amigo secreto ao final dos anos. Seus 

professores favoritos foram o Prof. Lameiro e a Profa. Mariangela, que considera que 

eram, além de competentes, muito interessados no aprendizado completo dos alunos. 

Ela acredita que o Prof. Lameiro deveria ter sido ainda mais reconhecido do que foi, 

em formaturas e jornais, porque se dispunha a ministrar aulas aos sábados, 

gratuitamente, para auxiliá-los quando os conteúdos se tornavam mais difíceis. 

Não seguiu carreira profissional na área administrativa.   

 

Roberto Fernandes de Souza – 

Filho de Alexandre Fernandes de Souza e Anna Gatschnigg de Souza, residia 

na Mooca quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau no Externato Vicente 

Paoletti  e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período noturno.  

Suas memórias mais intensas do Colégio Visconde de Cairu são da 

participação na fanfarra, que mobilizava os alunos e despertava atenção da 

vizinhança, e da redação do jornal “O Maiado”, elaborado pelos alunos do Colégio e 

feito no mimeógrafo, com a autorização e apoio da direção. O objetivo do jornal interno 

era divulgar notícias da comunidade escolar, fazer eventuais críticas e pedir melhorias 

para os alunos em questões diversas. Apesar da publicação trazer sátiras e muitas 

vezes brincadeiras com os diretores e professores não haviam recriminações aos 

redatores, e todos incentivavam que os alunos tivessem um meio de comunicação 

próprio.  

Roberto guarda uma lembrança especial da direção da escola. Conta que 

quando se encontrou em dificuldades financeiras, no meio do curso, o diretor João 

Gaidargi permitiu que concluísse o técnico mesmo sem fazer os pagamentos, e isso 

fez com que se sentisse acolhido na época. Por coincidência a esposa de Roberto 



272 
 

também estudou no Colégio Visconde de Cairu, mas em uma turma diferente da sua, 

e foram se conhecer apenas anos depois na empresa em que o ex-aluno trabalhava.  

Cursou ensino superior em Administração e um MBA a fim de especializar-se 

em Gestão de Negócios. Seguiu carreira profissional como gestor de transportes. 

 

Ronaldo Feliciano de Lima   

Filho de Bartolomeu Feliciano de Lima e Maria Benedita Martiniano de Lima, 

residia Itaquera quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Álvares 

de Azevedo e EEPG Empilia de Paiva Meira, o Segundo Grau Técnico em 

Contabilidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, no período noturno.  

Recorda-se de muitos professores como Marcos Seman, Rosa, Monai Duarte 

e Demétrio. Mas sua memória mais especial é do Prof. Teruaki Haiashida, de 

Contabilidade Geral, que acabou tornando-se um amigo pessoal. Quando Ronaldo 

estava ainda no primeiro ano este professor lhe concedeu um estágio em seu 

escritório de contabilidade. Depois acabou sendo seu padrinho de casamento, e 

Ronaldo morou os dois primeiros anos após casado em um apartamento alugado pelo 

professor a ele.   

Lembra-se de ser muito “caxias”, assíduo, o que em sua opinião tornava sua 

relação com os professores e direção muito boa, mas também relata que as relações 

eram sempre muito tranquilas na escola. Aponta que o corpo docente era muito 

qualificado, a maior parte dos professores atuando também em cursos superiores.  

Outras memórias importantes que guarda são dos trabalhos que eram feitos 

com a turma em viagens supervisionadas, em uma ocasião tendo ido toda a turma 

para a praia. Lembra também de uma confraternização realizada no clube Ranieri, no 

Parque do Carmo, onde promoveram um jogo entre alunos e professores, e ele foi o 

goleiro.  

Chegou a procurar o Colégio Cairu para matricular seu filho, no início de 2001, 

e reencontrou o Prof. João Gaidargi. Numa reunião que descreve como muito 

emocionante, “cheia de memórias”, diz ter recordado com o dirigente de ex-colegas, 

ex-professores e muitos bons momentos. Mas não fez a matrícula após a conversa 

com Gaidargi, que o orientou a encaminhar o filho a um curso de Ensino Médio regular 
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diurno, já que havia a possibilidade, e a uma boa universidade de Ciências Contábeis, 

explicando que a titulação de “técnico” já não tinha o mesmo reconhecimento social, 

e que o destino dos cursos técnicos em contabilidade estava obscurecido pela 

chegada de muitas faculdades de Ciências Contábeis oferecendo cursos rápidos.   

Cursou ensino superior em Ciências da Religião, e responde, até os dias, por 

um escritório contábil no centro da cidade de São Paulo, hoje sócio de seu filho 

também contador.  

 

Ronaldo Soares Giovanelli – 

Cursou Técnico em Administração no Colégio Comercial Visconde de Cairu e 

seguiu carreira como atleta profissional de futebol. Foi grande ídolo do time paulistano 

Corinthians, atuando como goleiro deste time por mais de uma década. Desde os anos 

90 é vocalista e líder da banda musical Ronaldo e Impedidos. Hoje atua como 

comentarista em programas esportivos da Rede Bandeirantes de Televisão. 

 

Rosana da Silva Correia –  

Filha de Radionor José Correia e Deusdete da Silva Correia, residia em São 

Mateus quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EMPG Humberto de 

Campos e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período diurno.  

Recorda-se bastante dos professores Miguel, Wanda e Angelina. Suas 

memórias mais marcantes são das festas escolares e da própria formatura. Estudou 

no Colégio Visconde de Cairu por intermédio de seus irmãos, que também estudaram 

na instituição escolar.  

Considera que os professores do Colégio eram amigos dos alunos, e isto era 

muito marcante. Esta relação amigável entre discentes e docentes fazia com que a 

escola fosse um ambiente agradável de frequentar, e acredita que isto auxiliava muito 

no aprendizado.  
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Ainda que fosse aluna do curso de contabilidade sua aspiração profissional foi 

para a área da matemática, que nos aponta como cursos que tem bastante ligação de 

acordo com o senso comum, mas são conceitualmente bastante diferentes.  

 

Salvatore Siano –  

Filho de Aniello  Siano e Irene Iovino Siano, residia no Belenzinho quando aluno 

do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Visconde de Congonhas do Campo e o 

Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, 

no período noturno. 

Não guarda muitas recordações de colegas e professores. Sua escolha pelo 

Colégio Cairu aconteceu por indicação e incentivo de um amigo que havia sido aluno, 

Sidney Augusto, que se colocou muito bem profissionalmente após o curso técnico, 

tornando-se, além de técnico contábil, advogado. 

Deu continuidade de atuação na área administrativa, hoje atuando junto a um 

grupo editorial que produz diversas publicações. 

 

Silvana Furquim Lopes  

Filha de Juvenal Furquim de Souza e Maria Helena Furquim, residia na Vila 

Matilde quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Dom Bernardo 

Rodrigues Nogueira e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, no período noturno.  

Lembra-se da professora Miriam, de Inglês, com a qual mantém contato ainda 

hoje. Recorda-se também de uma viagem com a turma do Colégio Cairu para a 

realização de um trabalho, para Caraguatatuba, onde realizaram trabalhos em grupo 

para várias disciplinas, e da qual guarda boas memórias com os colegas.  

Seguiu curso superior em História e é professora há vinte e três anos na 

Prefeitura Municipal de São Paulo.  
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Sueli Domingues Vallim 

Filha de João Batista Domingues e Izaura Castro Pereira Domingues, residia 

em Arthur Alvim quando aluna do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Maria 

Augusta de Avila e no Ginásio Estadual Augusto Baillot, e o Segundo Grau Técnico 

em Publicidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, no período noturno.  

Sua memória mais intensa do período de estudante do Colégio Cairu é que 

estudavam em uma sala no terceiro andar, tão grande que “dava até eco”. Recorda-

se também de realizar alguns trabalhos com filmagens junto com os colegas e, em um 

deles, terem ido ao centro de São Paulo filmar sobre a prostituição urbana e levarem 

uma “carreira” das prostitutas, nunca tendo corrido tanto em sua vida.  

No ensino superior seguiu a área do Direito, tendo desenvolvido carreira como 

advogada na cidade de São Paulo.  

 

Wagner Márcio Damasco 

Filho de Irineu Carmelo Francisco Damasco e Geralda Ezidia Damasco, residia 

no Tatuapé quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Erasmo Braga 

e o Segundo Grau Técnico em Publicidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu, 

no período noturno.  

Recorda-se de alguns professores como Miriam de Inglês, Jurandir de 

Publicidade, e o professor de OSPB que apelidaram de “Santos Dumont”. Uma 

memória marcante de Wagner da época de estudante secundarista é ter participado, 

como único delegado de escola particular de São Paulo, do congresso estudantil 

organizado para reestruturação da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas.  

Lembra-se, entre muitas memórias do Colégio Cairu, de ter produzido com os 

colegas de sala um curta metragem para o festival de cinema da TV Cultura 

“Estudantes em ação Super 8”, no qual conseguiram a terceira colocação, e numa 

segunda participação foram vencedores. Sobre a produção, conta que o Prof. João 

Gaidargi não permitiu que utilizassem o nome da escola para a gravação do filme, 

mas mesmo assim o fizeram. Alguns dias depois o diretor, ao ver uma conversa 

empolgada dos alunos sobre o assunto, os chamou para conversar sobre o filme e 

autorizou o uso do nome da escola, mas eles então contaram que já tinham usado o 
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nome não só no filme como na gravação do programa sobre os concorrentes, que já 

tinha ocorrido. O Prof. João Gaidargi não se zangou, pelo contrário, disse que então 

os acompanharia quando precisassem, e quando ganharam o prêmio os levou em 

outro programa de televisão, da TV Gazeta, onde ele participava, para homenageá-

los.    

Chegou a concluir formação universitária na área de publicidade, mas não 

chegou a exercer a profissão, seguindo carreira no funcionalismo público como 

educador na Fundação Casa.    

 

William Aparecido de Mello  

Filho de Joaquim de Mello e Einal Freire de Mello, residia na Cidade A.E. 

Carvalho quando aluno do CCVC. Cursou o Primeiro Grau na EEPG Professor Milton 

Cruzeiro e o Segundo Grau Técnico em Contabilidade no Colégio Comercial Visconde 

de Cairu, no período noturno.  

Recorda-se de alguns professores como Prof. Hassen de inglês e Prof. Amauri 

de história, por se destacarem. Sendo história e matemática suas matérias favoritas. 

Lembra também de um campeonato de futebol de salão e basquete onde fez ótimos 

amigos. Optou por estudar no CCVC por estar bem localizado e pelo tempo em que 

já existia (experiência).  

Um fato marcante “em nenhuma escola pela qual passei um professor deixava 

de passear no fim de semana para dar aulas de matemática de graça, Prof. Lameiro 

estava de parabéns!”.  

No período em que estudou no Colégio Cairu decidiu seguir carreira na área de 

Ciências Contábeis.  

 

Wilson Roberto da Hora Santos – 

Cursou Técnico em Publicidade no Colégio Comercial Visconde de Cairu e 

seguiu carreira na área de comunicação, tendo apresentado programas radialísticos 

voltados ao humor em diversas emissoras. Hoje participa do programa “Na Geral”, 

transmitido pela Kiss FM.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando que esta tese se organiza em torno da história de uma instituição 

escolar e suas ramificações, entendemos que a elaboração de uma conclusão não 

seria a maneira mais adequada de finalizar o trabalho, visto que a história da 

instituição escolar já se escreveu, sendo delimitada por seu tempo de duração em 

atividade, e as histórias de seus personagens ainda se constroem dia-a-dia.  

 Ao final do primeiro capítulo apresentamos considerações parciais sobre o 

contexto histórico em que se construiu a experiência pedagógica aqui descrita, 

indicando correlações e apontando confluências.  

A partir do segundo capítulo se inicia a descrição de atividades da instituição 

escolar, complementada no capítulo terceiro por trajetórias de dirigentes, docentes e 

discentes a fim de contemplar olhares diversos sobre a história da instituição escolar 

com o intuito de nos aproximarmos o máximo possível do desenvolvimento das 

atividades desta escola. A respeito desta temática gostaríamos de salientar a 

importância histórica e cultural demonstrada pela história da instituição, e também a 

importância social de suas atividades refletida nas falas de seus atores. As palavras 

de gratidão permearam as entrevistas feitas, o que, juntamente com as trajetórias 

bem-sucedidas descritas por alunos e professores, nos levam à consideração de que 

a presença desta instituição escolar impactou, como era suposto, a sociedade 

paulistana daquele momento histórico, e suas proposições pedagógicas vinham ao 

encontro das necessidades apuradas no primeiro capítulo. Os relatos bastante 

emocionados e positivos nos levam a crer que a experiência pedagógica proposta 

também foi bastante assertiva em sua existência social. 

O encerramento das atividades escolares, conforme apurado por nós, se deu 

por questões de ordem prática – afastamento do diretor remanescente por motivos de 

saúde – e também por questões de ordem histórico-educacionais, como o surgimento 

dos cursos tecnológicos em nível superior, que viriam a suprimir grande parte da 

procura pelos cursos técnicos em nível médio. A expansão da chamada “Zona Leste” 

da capital paulistana, acentuadamente marcada pelo aumento do corredor “Radial 

Leste” também influenciou o encerramento de atividades escolares, conforme relatado 

por alguns entrevistados, porque a estação de metrô Tatuapé teve uma alteração 

importante em sua localização, sendo implementada num ponto mais distante do 
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originalmente planejado, deixando um espaço ermo bastante vasto – e sem 

investimentos, ficando abandonado ou sazonalmente utilizado por circos – entre  o 

quarteirão onde se encontrava o prédio do Colégio Visconde de Cairu e a instalação 

do metrô, fazendo com que o entorno da edificação se tornasse perigoso para alunos 

e professores nos últimos anos de funcionamento, especialmente no período noturno, 

condição que não foi plenamente resolvida mesmo com a contratação de serviços de 

segurança.   

Desta feita nossa proposta neste momento é a de apresentar, no primeiro 

tópico “Sobre historiografia”, considerações acerca de como se deu esta pesquisa, 

inclusive no que tange o envolvimento entre pesquisador e objeto de pesquisa, e, no 

segundo tópico “ o grande debate: Ensino Médio de cultura geral/clássica ou 

profissionalizante? Unitário ou integrado? ”, considerações acerca do Ensino Médio 

no Brasil, onde revisitamos algumas questões básicas, pois entendemos este como 

um dos temas primordiais desta tese e um assunto que demanda cada dia mais a 

atenção da academia, sendo, desde o período em que existiu o Colégio Comercial 

Visconde de Cairu até os dias atuais, o calcanhar de Aquiles da educação brasileira.  

 

 

I. Sobre Historiografia  

 

 A questão das pesquisas científicas ligadas a objetos com os quais os 

pesquisadores têm um envolvimento emocional desperta discussões acerca de seu 

direcionamento crítico, em especial as pesquisas sobre a história das instituições 

escolares, onde quase todos os pesquisadores têm um relacionamento emocional 

maior ou menor com o objeto, o que inclusive os leva a estudar estes objetos 

debruçando-se sobre documentações antigas e diversos obstáculos físicos em busca 

de suas histórias.  

 Seria uma tese historiográfica sobre uma instituição escolar apaixonada ou 

apologética? E esta tese que aqui se apresenta em questão, especificamente, visto 

nosso envolvimento com a instituição estudada como discente, como docente, e até 
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mesmo a relação familiar com dois dos dirigentes, poderia não ser até certo ponto 

apaixonada?   

 Acreditamos que este trabalho foi conduzido de forma bastante isenta e crítica, 

respeitando as informações pesquisadas e as falas dos entrevistados acima de 

qualquer impressão pessoal. A título de alcançar este objetivo repassamos alguns 

trechos aos entrevistados para sua avaliação e fomos considerados realistas e 

honestos com os fatos. O afeto de nossa parte pelo objeto existe, evidentemente, e é 

um motivador deste trabalho, mas não o único. Portanto, concluímos que esta tese 

não é apologética, mas realista, uma vez que é fiel aos fatos ocorridos e aos relatos 

recebidos. As informações aqui registradas são verossímeis e as argumentações 

racionais, ainda que haja esta ligação emocional entre pesquisador e objeto de 

pesquisa. Para além disto, entendemos que esta tese é um trabalho analítico-crítico, 

pois a partir dos dados reais apurados, da história aqui registrada, tecemos 

considerações e análises cruzadas fundamentadas, o que nos parece um trabalho 

científico de caráter crítico.    

 Pontuamos, no entanto, a parcialidade da afirmação de que a história de uma 

instituição escolar, da qual pesquisadores mantém memórias afetivas, possa ser 

considerada completamente livre de paixões e influências, considerando que quem 

produz uma tese são seres humanos, que não são absolutamente destituídos de 

paixões e influências em seus discursos, ainda mais num contexto em que 

vivenciaram a história que contam. Como nos trazem Nosella e Buffa (2013, p.31), 

“ainda que a busca do passado apresente sempre um sutil e instigante fascínio, tal 

motivação não é suficiente para justificar tanto trabalho de pesquisa”. Logo 

concluímos que, ainda que este seja um trabalho crítico e racional, existiu, sim, alguma 

interferência apaixonada nesta pesquisa, por parte dos pesquisadores e das próprias 

fontes, ainda que tenhamos conduzido este trabalho de forma bastante criteriosa e 

voltada às evidências científicas apuradas. Acreditamos ter sido, este trabalho, o mais 

objetivo possível, considerando seus desdobramentos. 

 Entretanto não nos parece que a interação emocional entre participantes da 

pesquisa e pesquisadores com a instituição pesquisada tenha sido ruim para o 

andamento desta pesquisa. Pelo contrário, além de ter sido o impulsionador maior 

para a execução deste trabalho, esta parece ter sido uma grande auxiliar no 
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tratamento das informações com o devido respeito e curiosidade tão necessários para 

este tipo de pesquisa histórica.  

 Como citado anteriormente neste estudo, os autores Paolo Nosella e Ester 

Buffa (2013), principais referenciais desta tese e estudiosos da historiografia das 

instituições escolares, alertam sobre um certo risco que pode decorrer da escolha dos 

pesquisadores por escolas que frequentaram: o envolvimento pessoal pode soar 

pouco crítico aos leitores. Porém, Nosella e Buffa esclarecem que este é um risco que 

pode ser superado com a devida atenção por parte dos pesquisadores, e elencam 

benefícios acerca deste tipo de aproximação entre o objeto de estudo e o estudante, 

como tornar o esforço e a disciplina mais leves – considerando que atividades de 

pesquisa de natureza historiográfica nem sempre são prazerosas, e que os arquivos 

de instituições que já não estão em atividade há algum tempo, como o Colégio 

Comercial Visconde de Cairu, costumam encontrar-se divididos e mal cuidados, em 

situação bastante lastimável. Em um balanço, pode-se considerar que para estes 

autores a aproximação emocional com o objeto da pesquisa é mais benéfica do que 

prejudicial aos resultados do trabalho.  

A ciência exercida com afetividade, sobre objetos que tocam emocionalmente 

os pesquisadores, vem sendo observada e discutida há algum tempo. Bachelard 

(2001) traz à tona a necessidade de que o estudo científico esteja inserido numa dupla 

perspectiva, de prática social e histórica, compreendendo a pesquisa como uma 

atividade criativa, integrada emocionalmente ao pesquisador.  

 A dialogia e a crítica estão presentes no conceito de ciência com afetividade, 

considerando o positivismo já exaurido enquanto referência única para pesquisas, 

detidamente nas ciências sociais.  

A contextualização de uma pesquisa histórica e suas ligações com os 

envolvidos seria então primordial para a historiografia de uma instituição escolar. 

Bachelard (2000) propõe que não existam fenômenos simples, que uma pesquisa 

possa simplesmente constatar e registrar, porque todo fenômeno seria um tecido de 

relações. O autor sublinha que “não há natureza simples, nem substância simples, 

porque a substância é uma contextura de atributos. Não há ideia simples, porque uma 

ideia simples (...) deve ser inserida, para ser compreendida, num sistema complexo 

de pensamentos e experiências” (2000, p.130).  A defesa de que a compreensão de 



281 
 

um objeto de pesquisa em ciências sociais subentende que se ultrapasse a 

simplicidade das ideias primeiras denota que se considerem todas as relações 

complexas deste objeto com a sociedade para sua compreensão, e, portanto, suas 

dimensões afetivas e emocionais também. Buscamos, a todo tempo nesta pesquisa, 

não deixar preponderar a constatação e o puro registro.  

Além de pontuar que a apreensão de um objeto de pesquisa em ciências sociais 

é determinada pelo exercício das dialéticas a ele relativas, seu tecido de relações com 

a sociedade, Bachelard (2001) insiste que tanto a vida acadêmica como a intelectual 

precisam de predisposição afetiva. Considerando que a catarse individual e coletiva 

seriam a base da cultura científica, a pesquisa seria uma construção intimamente 

ligada ao pesquisador, dotado de uma consciência em mutação. A própria ambiência 

afetiva colabora para o autor de um estudo, crítico, criativo, produtivo e inovador.  

Evidentemente as interações emocionais entre pesquisadores e pesquisa não 

devem influenciar em seus resultados práticos, nem no senso crítico e discernimento 

daqueles que conduzem um estudo. Mas, assim como ocorreu nesta tese, a existência 

destas ligações afetivas entre objeto e estudiosos leva a uma possibilidade de ciência 

dialética e respeitosa. Ainda que considere a regulação cognitivo-afetiva indispensável 

ao progresso do espírito científico, esta corrente de pensamento entende que o 

pensamento crítico e racional deve direcionar a pesquisa, tendo a afetividade o papel 

de mobilizar e muitas vezes questionar as experiências vividas e relatadas.  

A mobilização permanente da cultura científica é o que possibilita à 

historiografia, uma ciência de natureza rigorosa, a característica dialética e dinâmica 

dos estudos sobre a história de instituições escolares realizados nas últimas décadas.  

Matthew Lipman (2001) também levanta questões bastante pertinentes sobre 

o envolvimento pessoal com a pesquisa científica, propondo uma educação 

investigativa, considerando um paradigma reflexivo de educação. Em outras palavras, 

o autor traz à discussão a necessidade de que os temas de estudo, em quaisquer 

níveis educacionais, estejam intrinsicamente ligados à história dos estudantes, a fim 

de que haja motivação e engajamento reais na apreensão de quaisquer temas. Desta 

forma, podemos dizer que a única maneira de chegar ao pensamento real é chegando 

em sua origem, o diálogo, o que supõe a participação de todos no processo 

investigativo, inclusive os próprios pesquisadores com suas questões e vivências. 
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A grande contribuição desta linha de compreensão sobre a pesquisa a esta 

tese se deu pela concepção de pensamento de ordem superior, que sintetiza o 

trabalho por nós almejado até aqui. Lipman (2001, p.38) define pensamento de ordem 

superior como a “fusão dos pensamentos crítico e criativo”, culminando num 

pensamento com flexibilidade e rico em recursos. O pensamento crítico é aquele 

“alicerçado e orientado sobre o megacritério da verdade” (2001, p.279), que emite 

julgamentos verdadeiros e válidos, autocorretivo e orientado por critérios. O 

pensamento criativo, por sua vez, se relaciona “ao pensar que conduz ao julgamento, 

que é orientado pelo contexto” (p.279), sendo sensível a critérios e auto 

transcendente, baseado no megacritério do significado. Estaríamos aqui falando de 

algo como razão e sensibilidade equiparados, ambos realizando julgamentos a partir 

de megacritérios diferentes, estando o primeiro focado genuinamente em evitar o erro 

e a falsidade a partir da preocupação com a verdade absoluta e racional, e o segundo 

se transcendendo com intuito de alcançar a integridade, preocupado com a verdade 

relativa da totalidade, tendendo a ir além de si mesmo.  

Da fusão entre pensamento crítico, de base cognitiva, e pensamento criativo, 

de base afetiva, emerge o pensamento de ordem superior, uma vez que um não existe 

sem o outro. Seria então possível que se estabelecessem pensamentos afetivo-

cognitivos e/ou crítico-criativos, sem prejudicar nenhuma das esferas.  

Somam-se a estes dois pensamentos, na formação do pensamento de ordem 

superior, um terceiro, o pensamento complexo – não no sentido tomado por esta 

palavra na denominada Teoria da Complexidade, cujo expoente mais significativo é 

Edgar Morin – aqui definido como aquele “que está ciente de suas próprias suposições 

e implicações, assim como está consciente das razões e provas que sustentam esta 

ou aquela conclusão” (LIPMAN, 2001, p.42). Este seria o pensamento que pensa ao 

mesmo tempo os procedimentos e o tema principal, tornando as questões dialógicas 

por definição, evitando um pensar tendencioso ao conteúdo ou ao método.  

Este é exatamente o conceito que aqui defendemos, de que este trabalho foi 

desenvolvido a partir de um pensamento de ordem superior, e que apesar de ser esta 

uma pesquisa racional e baseada em evidências, tendendo ao pensamento crítico, ela 

também denota um viés afetivo-cognitivo, o que apenas a enriquece e não desmerece 

sua veracidade ou importância.  
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Entrevistas e legitimação dos fatos 

 

 Buscando legitimar as informações encontradas na documentação exposta 

nesta pesquisa, especialmente aquelas advindas de materiais internos e propostas 

pedagógicas, buscamos entrevistar atores que estiveram presentes na história do 

Colégio Comercial Visconde de Cairu. Surpreendeu-nos a quantidade de ex-alunos e 

ex-professores dispostos a colaborar, somando mais de cento e cinquenta pessoas, 

e não nos foi possível, por uma questão de tempo hábil, acrescentar todas estas 

histórias a esta tese, uma a uma, mas fizemos apanhados gerais das histórias mais 

próximas e demos ênfase àquelas que traziam maior riqueza de detalhes.  

A maior parte das indicações de entrevistados aconteceu em rede, ou seja, um 

entrevistado nos indicava mais três ou quatro, que por sua vez indicavam outros. Dos 

ex-professores entrevistados, apenas três foram contatos diretos nossos a princípio, 

o restante foi todo indicado por colegas, nos dando uma abrangência superior à 

imaginada de entrevistados e histórias e, de fato, trazendo personagens de todos as 

décadas de funcionamento do Colégio Cairu. Muitas histórias foram se montando 

como um quebra-cabeças, possibilitando as conclusões a que chegamos neste 

trabalho.  

 Tendo as mais variadas idades, nossos entrevistados nos trouxeram diversos 

momentos da história desta escola, ilustrando fatos que já tínhamos descrito a partir 

de documentos de uma forma bastante viva. Entretanto, todos os entrevistados que 

colaboraram com esta tese tiveram histórias bastante satisfatórias nesta instituição 

escolar, legitimando de fato as características que foram relatadas na descrição de 

fatos, os direcionamentos pedagógicos da instituição e até mesmo a proximidade 

entre alunos e direção, que nos parecia uma das questões mais passíveis de 

constatação, uma vez que uma relação entre diretores, alunos e professores com um 

alto grau de democracia e diálogo não é uma característica frequente na educação 

brasileira, infelizmente, e notadamente mais rara antes dos anos 2000. 

 A fim de conferir a criticidade necessária à história compreendida neste trabalho 

buscamos intensamente por personagens que tivessem tido episódios ‘ruins’ na 

instituição de ensino, fosse porque não foram aprovados ou porque tiveram algum 

problema de relacionamento, mas não os encontramos. A um certo tempo tornou-se 
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uma verdadeira ‘caça às bruxas’, uma vez que buscávamos alguém que não tivesse 

absolutamente nenhuma vontade de participar de uma retrospectiva sobre esta 

instituição escolar, uma vez que teria de recordar e nos contar sobre momentos que 

não lhes traziam boas memórias, mas ainda assim tentamos contato com dois ex-

estudantes, indicados por colegas que participaram da pesquisa, mas que não 

quiseram se pronunciar, e também com um ex-professor que teria deixado o curso no 

meio de um semestre, mas este, após aceitar nos dar uma entrevista se arrependeu, 

e argumentou que não queria reviver acontecimentos passados.  

 Esta busca infrutífera nos levou a duas conclusões. Primeiramente de que, 

como já se esperava, a experiência educacional proposta pelo Colégio Comercial 

Visconde de Cairu não satisfez plenamente as necessidades a todos os ex-alunos e 

ex-professores, como de fato nenhum experimento social é capaz de satisfazer, mas 

a quantidade de personagens insatisfeitos com a instituição nos parece bastante 

pequena, visto a dificuldade que encontramos em localizar alguns deles num rol de 

tantos ex-alunos e ex-professores dispostos a serem entrevistados e a nos fornecer 

outros tantos contatos de ex-colegas.   

Num segundo momento concluímos também que estava em tempo de 

abandonar esta busca porque estava, de certa forma, enviesando nosso olhar para o 

objeto, ao passo que estava se tornando nosso foco encontrar experiências ruins 

naquela instituição escolar e não trabalhar com as diversas experiências que estavam 

nos sendo trazidas pelas mais diversas fontes, como se elas não fossem tão 

engrandecedoras por serem positivas. Acredito que este é um desvio bastante 

frequente quando buscamos a dialética das relações, em especial quando tratamos 

de um objeto de pesquisa com o qual temos uma ligação emocional e tememos nos 

distanciar da crítica real, mas ainda que não tenhamos contado com nenhuma 

entrevista de natureza negativa podemos concluir, com bastante critério, que a própria 

busca engrandeceu esta pesquisa e nos trouxe a reflexão necessária para que esta 

tese se mantivesse no caminho da investigação científica.  

Centrada não mais apenas no objeto de estudo, mas em ambos, objeto e 

pesquisador, uma tese estaria de fato sendo abordada de forma dialógica, tornando-

se mais importante que o resultado final, as conclusões tomadas durante o processo 

de pesquisa. Desta forma se desenvolveu este trabalho, visto que apresentamos, 

inclusive, considerações parciais em alguns trechos, alcançadas pelo processo de 
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investigação tratado de forma dialógica, e entendendo que o produto final desta tese 

é o todo de seu conteúdo, e não poderia ser resumido às considerações finais.  

Encerramos estas considerações sobre as possíveis armadilhas que são 

trazidas aos pesquisadores por sua aproximação emocional com o tema entendendo 

que as reconhecemos, e com olhar crítico as evitamos, estando abertos, entretanto, 

para o lado positivo de nosso envolvimento com o tema, que nos levou a um trabalho 

ainda mais delicado e primoroso. Levando em conta inclusive, como supracitado, a 

necessidade de buscar o contraponto das afirmações positivas com bastante afinco, 

ainda que não as tenhamos encontrado.   

Acreditamos, a partir deste apanhado final, que nosso trabalho sobre o tema foi 

bastante positivo. Entendemos, a partir de Lipman (2001), que conclusões podem ser 

uma espécie de armadilha, porque nos levam a tentar comprovar premissas muito 

estáticas quanto ao que pretendíamos encontrar com uma pesquisa, e por isso 

desenvolvemos aqui apenas considerações finais acerca do que foi estudado e da 

própria prática empregada neste estudo. A investigação é um processo inacabado, e 

suas conclusões podem ser alteradas e acrescentadas a todo tempo. Neste sentido 

nos auxiliou bastante estarmos dispostos, desde o início, a dar voz aos envolvidos na 

história que encontrássemos dispostos a colaborar, porque não nos deu a falsa ideia 

de que sabíamos desde o início como seria a conclusão deste trabalho, ele foi se 

desenhando de acordo com o desenvolvimento da pesquisa. 

De forma geral podemos afirmar que os fatos apurados no capítulo 2, sobre a 

história da instituição escolar, baseados em dados analíticos e registros escritos, 

coincidem com os relatos colhidos e descritos no capítulo 3, que recontam a história 

da instituição escolar pelos personagens que a formaram. Este casamento entre o que 

se registrou nos papéis, burocraticamente, e o que aconteceu de fato durante a 

existência do Colégio Comercial Visconde de Cairu, relatado por atores realmente 

constituintes desta existência, nos leva a afirmar que a instituição escolar serviu aos 

fins propostos e descritos durante esta tese, além de ter de fato se destacado, por sua 

atuação educacional e também social, de outras experiências na área da educação 

profissional para jovens que ocorreram concomitantemente, e para públicos 

semelhantes, no mesmo período estudado.  
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Este resultado, avaliado a partir de muitos documentos e também de muitas 

vozes, se encaixa histórico-culturalmente no contexto da sociedade paulistana 

exposto no capítulo primeiro, dando-nos a impressão de que nosso objetivo de situar 

o ensino comercial proposto pela instituição escolar estudada em seu contexto e 

compreender as implicações sociais de sua existência e atuação em tal contexto foi 

plenamente alcançado.      

A fim de encerrar este tópico, gostaríamos ainda de salientar que o trabalho 

extenso e árduo realizado para a conclusão desta tese representou uma parte do 

resultado final, mas por se tratar de uma história já encerrada necessitou não somente 

de empenho por parte dos pesquisadores, mas também de uma colaboração 

memorial de pessoas envolvidas nos fatos ocorrido. Acreditamos que o valor desta 

tese reside muito além das considerações apontadas sobre sua importância no 

panorama da educação e na realidade social, ele registra também histórias que não 

devem ser esquecidas.  

Ainda que a autoria desta tese seja nossa, a história do Colégio Comercial 

Visconde de Cairu foi escrita a muitas mãos, e há muito tempo. Coube a nós apenas 

descrevê-la, retratar da melhor forma o contexto histórico e social onde se 

desenvolveu, registrar da maneira a mais honesta sua existência e dar a merecida voz 

àqueles que a fizeram possível. Apontamos aqui as implicações sociais e históricas 

que esta instituição escolar teve em sua comunidade porque hoje, após tantos anos 

de seu encerramento, nos é possível ter uma visão completa das mudanças que 

estabeleceu em seu entorno, e em especial na vida dos que por ali passaram. Afinal, 

entendemos a educação como uma experiência sobre pessoas e suas vidas, não 

apenas sobre documentos e teorias.  
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II. O grande debate: Ensino Médio de cultura geral/clássica ou 

profissionalizante? Unitário ou integrado? 

 

 Esta tese apresenta a história de uma instituição escolar que encerrou suas 

atividades há cerca de dezoito anos, mas a temática principal que aborda se mostra 

mais atual do que nunca: o Ensino Médio no Brasil e seus fantasmas.  

 A discussão entre a necessidade de um uma escola média de cultura clássica 

para a formação geral ou de uma escola de nível médio profissionalizante para a 

formação para o trabalho parece ter lugar no Brasil desde sempre, e não acena ainda 

nos dias de hoje para um acordo. Isto porque esta questão é muito maior do que as 

décadas que perpassou, ela reflete diretamente na formação social brasileira e, muito 

possivelmente, é a responsável pelo papel do Ensino Médio brasileiro neste século 

XXI: o grande gargalo da educação.  

 Para muito além das questões educacionais estritas, este debate resvala em 

questões ideológicas, em lutas de classes, na pergunta que não cala: a quem serve 

de fato uma sociedade com jovens sem cultura geral?    

 A formação técnica profissionalizante teve seus momentos áureos em nossa 

história, acreditamos inclusive que o momento descrito nesta tese, em especial entre 

as décadas de 1970 e 1990, demonstra uma de suas fases de maior credibilidade 

social. No entanto, mesmo nestes tempos áureos, a educação técnica foi motivo de 

muitos questionamentos, tanto por ser inserida socialmente de forma precoce, para 

alunos ainda muito jovens e que a escolhiam em detrimento de um ensino de nível 

médio de cultura geral, quanto pela questão da ‘escolha’ que nem sempre era 

realmente uma opção dos jovens, visto que o ensino de cultura geral que levava ao 

ensino superior não era democraticamente oferecido.  

 E há ainda que se considerar o condicionamento social neste quadro, uma vez 

que os jovens das classes mais populares são direcionados, desde os últimos anos 

de ensino fundamental, a encontrar uma profissão o mais rápido possível, para que 

integrem o mercado de trabalho e auxiliem na renda familiar. Ainda que esta escolha 

precoce traga muitos dissabores, a vida profissional destes jovens, muitas vezes 
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marcada pela falta de uma carreira profissional, e pela desistência dos estudos antes 

da conclusão do ensino superior.  

A discussão sobre a ‘finalidade’ do Ensino Médio ser distinta dependendo de a 

qual setor social se destina é longa. Apesar de qualquer divergência de objetivos para 

a educação de um mesmo segmento de alunos, baseada em qual caminho a 

sociedade acredita ser o ideal para os jovens de cada camada social, ser 

absolutamente antidemocrática, sabemos que ela infelizmente acontece. Paolo 

Nosella, orientador desta tese e nosso parceiro de pesquisa, traz essa discussão ao 

cenário nacional com bastante frequência, e completa, sobre este antigo debate, que 

“sua dualidade, escola secundária para dirigentes e profissional para preparar os 

quadros do trabalho, é antiga e ainda hoje perdura, apesar dos muitos “esforços” para 

superá-la ou dissimulá-la” (2016, p.53). Entendemos aqui as aspas nestes esforços 

como um lembrete de que nem sempre são esforços efetivos, em grande parte dos 

casos são apenas falácias políticas, propostas teóricas sem efetividade prática, que 

consolidam ainda mais esta dualidade. De fato, dando sequência ao pensamento de 

Nosella, o Ensino Médio só não se mostrou dual em nossa história quando foi 

completamente excludente àqueles que já estavam previamente, desde seu 

nascimento, destinados a ser força de trabalho: os mais pobres. 

Em suma, desde que há Ensino Médio ‘para todos’, temos dois ‘todos’ 

diferentes: um ‘todo’ que vai ao mercado de trabalho gerenciá-lo, e outro ‘todo’ que 

vai ao mercado de trabalho para movimentá-lo, servindo como construtor em projetos 

que muitas vezes sequer compreende na totalidade.  

Mas ainda que esta dualidade exista, e esta seja a realidade brasileira desde 

sempre, existiram algumas experiências que se destinaram a tentar ocupar um lugar 

entre estas duas escolas, tão próximas na teoria e tão distantes na prática, a que 

forma o dito trabalho intelectual e a que forma de fato a massa de trabalho manual ou 

ordinário. A história da instituição de ensino que relatamos nesta tese nos parece ter 

sido uma destas experiências, porém, como é de se esperar que ocorra com qualquer 

experiência que contrasta com o desejo do poder hegemônico, teve seus percalços. 

O maior deles, talvez, ficar presa entre as esferas do público e do privado: ao mesmo 

tempo em que se propunha uma escola que daria oportunidade a todos, se encontrava 

na esfera privada do ensino, subsidiada pelos próprios alunos. Por não ter subsídio 

governamental, e ainda assim abrir mão do pagamento de mensalidades por muitos 



289 
 

alunos (como descrito pelos próprios em suas entrevistas) que não teriam condições 

de concluir seus cursos por serem, exatamente, da parcela mais carente da 

sociedade, esta instituição acabou por ficar entre dois mundos – fato que, 

indiscutivelmente, aparenta ter tido peso sobre o encerramento de suas atividades.  

 Entretanto, deixando de lado este aspecto e focando na proposta de oferecer a 

possibilidade de um crescimento social e financeiro aos alunos, nesta pesquisa 

constatamos um fato bastante interessante, que realmente, em sua grande maioria, 

os estudantes do ensino comercial do Colégio Comercial Visconde de Cairu tiveram 

direcionamentos profissionais bastante importantes e satisfatórios. Entre os 

entrevistados, que representam apenas uma pequeníssima parcela da grande 

quantidade de alunos que passaram pela instituição escolar, tivemos contato com 

grandes empresários, políticos, celebridades e formadores de opinião, além de outros 

tantos profissionais bem-sucedidos em sua carreira iniciada no curso técnico. De fato, 

não tivemos nenhum entrevistado arrependido por ter cursado o técnico comercial, 

pelo contrário, naquele momento histórico os cursos de administração e contabilidade 

representavam um acesso rápido a um mercado de trabalho que oferecia muitas 

oportunidades de crescimento.   

Porém não podemos tomar esta como a realidade absoluta do ensino 

profissionalizante. Primeiramente porque, na ocasião da formação destes 

profissionais, a estrutura social que se desenhava buscava profissionais que 

soubessem lidar com as questões administrativas e contábeis e estava disposta a 

oferecer-lhes carreiras interessantes, mas isto era uma peculiaridade destes setores 

específicos, notadamente bancos e escritórios de representações, e não uma 

realidade dos cursos técnicos em geral. Seria um equívoco considerar que este 

fenômeno também favoreceu de forma tão ampla alunos formados em cursos técnicos 

industriais ou da área da saúde, por exemplo, naquele mesmo período. 

Secundariamente há que se considerar os diferenciais da experiência educativa 

descrita neste estudo, que se mostrou bastante diferenciada e inovadora, rompendo 

alguns paradigmas bastante rígidos da educação brasileira, em especial o 

relacionamento democrático entre todos os participantes da vida escolar. Não se pode 

tomar esta experiência como um exemplo de base do ensino profissionalizante do 

recorte histórico por nós estudado, por uma série de motivos explicitados ao longo 

deste trabalho, que ilustram o distanciamento desta experiência do que seria o padrão 
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nacional. Como dito anteriormente, os modelos escolares tais como o descrito por nós 

existiam em número restrito, muitas vezes cerceados pelo próprio poder público com 

‘autorizações precárias’ e outras formas de controle e repressão do ideário 

educacional novo.    

Em outras palavras, por tudo que avaliamos e registramos nesta tese, a 

experiência educacional do Colégio Comercial Visconde de Cairu foi bem-sucedida, 

mas limitada a um contexto social bastante específico, um público restrito e linhas de 

atuação profissional bastante delimitadas. Como uma ilha em meio a um oceano, esta 

instituição escolar estudada, e algumas outras com perfil bastante próximo, se 

desenvolveram e proporcionaram oportunidade de desenvolvimento a grupos de 

alunos significativos, mas que considerados em meio a todos os egressos do ensino 

profissional daquele momento histórico representam apenas uma pequena parcela. A 

dicotomia entre o ensino médio necessário e o possível já se delineava muito antes 

disto e permanece, tenuemente equilibrada, até hoje.  

Porém, ainda que tenha sido uma experiência diferenciada, não foi a única. 

“Inúmeras foram as tentativas de harmonizar a escola humanista com a escola do 

trabalho, quer no âmbito da equivalência dos diplomas, quer no âmbito da integração 

dos currículos” (NOSELLA, 2016, p.54). A possibilidade, oferecida tardiamente, de 

que egressos de cursos técnicos pudessem acessar o ensino superior, assim como 

as propostas escolanovistas voltadas ao ensino dos jovens, são uma tentativa clara 

de um Ensino Médio mais honesto, que ainda que não fosse ofertado da mesma forma 

abriria as mesmas portas a todos. Destas tentativas, infelizmente, não resultou 

nenhuma política pública ou movimentação social que tenham resultado num novo 

modelo de educação de nível médio. Permanecemos na busca, nas propostas, nas 

tentativas.   

Portanto, segue a discussão sobre o Ensino Médio, mais viva e necessária que 

nunca. Por que não somos capazes, enquanto sociedade, de entrar em um acordo 

sobre a que tipo de ensino nossos adolescentes devem ter acesso? Quais as opções 

que realmente oferecemos a eles? E a quem de fato interessa que continuemos 

caminhando na direção oposta de uma educação mais cultural e menos arbitrária? 
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Ensino Médio: unitário ou integrado? 

 

A busca por uma escola média unitária no Brasil é antiga, mas pouco divulgada, 

em especial por não trazer benefícios imediatos aos alunos como a educação 

profissional, e nem oferecer oportunidade de propaganda governamental como outras 

medidas. Mas a longo prazo, a escola de Ensino Médio unitária seria um celeiro de 

jovens com excelente formação, que ainda que não escolhessem na adolescência 

uma profissão técnica poderiam cursar a universidade na área que preferissem, pois 

teriam condições de disputar vagas em vestibulares de universidades públicas em 

situação de igualdade. 

Somos aqui favoráveis ao ensino profissional, inclusive no que tange à gama 

de oportunidades que oferece ao jovem das classes mais carentes. A 

profissionalização não é uma característica ruim aos jovens estudantes de Ensino 

Médio, uma vez que as sociedades demandam trabalhadores, mas é necessário que 

estes estudantes tenham também a visão do todo, caso optem pela continuidade de 

estudos em nível superior ou por outras áreas de atuação. Como bem enfatiza 

Manacorda (2007), em referência marxista, há que se buscar uma instrução 

intelectual, física e tecnológica para todos. 

Partindo do fato inquestionável que o mundo atual mudou e se enriqueceu 
extremamente, e que a escola deve atualizar-se nas coisas deste mundo, não 
se pode levar em consideração uma divisão, como se fez tradicionalmente e 
ainda hoje se faz, entre uma escola profissional para preparar os quadros do 
trabalho, industrial, mas também tecnológico, informático etc., e uma escola 
"desinteressada" para os dirigentes. (MANACORDA, DVD, livreto, 2007, 
p.13).   

 

A escola unitária de Ensino Médio poderia, então ter espaço para o ensino 

técnico-profissional? Se respeitada a necessidade da formação geral do jovem 

estudante poderia ser considerado o ensino técnico uma escola também para 

dirigentes? Ou estaria, independentemente de seu currículo e determinações, o 

ensino profissional sempre fadado a ser direcionado a uma formação “menor”? Segue 

o debate, seguem os argumentos. Seria o ensino que inclui o trabalho uma forma de 

aligeirar o processo de formação intelectual do jovem no Ensino Médio? 
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Legislação dissonante da realidade 

A necessidade de um Ensino Médio que de fato contemple as necessidades 

educativas dos jovens muito se discute, mas fato concreto é que esta é a etapa da 

educação básica brasileira que mais sofre com a ausência de investimento e de efetiva 

preocupação com seus princípios pedagógicos.  

Esta situação decorre de um descaso histórico dos governos com este 

momento de passagem entre o Ensino Fundamental e o Ensino Superior, que é 

tratado na maioria das vezes apenas como uma escada de acesso às universidades 

ou ao mercado de trabalho, e não como um momento da educação marcado de 

características próprias e com sujeitos em formação moral que necessitam de 

educação acadêmica estrita e de cultural geral. A própria nomenclatura Ensino Médio, 

o ensino do “meio”, dá a dimensão de um nível de ensino sem finalidade própria, uma 

ponte. Mas sabemos que não é assim, é neste momento que se inicia a formação 

específica do pensamento crítico, o que faz do Ensino Médio, em aspectos de 

formação humana, mais importante do que o Ensino Superior, tão enobrecido por 

nossa sociedade. 

Atualmente o Ensino Médio é regido pelo Plano Nacional de Educação (PNE), 

aprovado em 2014 e com vigência até 2024, que traz à luz mais uma vez o descaso 

com o Ensino Médio, com metas que envolvem a melhoria dos números nacionais da 

educação secundária, e notadamente o aumento da mão-de-obra qualificada para o 

trabalho, mas não demonstra preocupação com o cerne da questão mais atual desta 

etapa de ensino: a qualidade da educação geral e cultural oferecida nas escolas de 

Ensino Médio. 

No Brasil são adotados Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais para 

cada etapa de ensino, especificamente, a fim de tornar a educação oferecida em todo 

o país, e em todas as instituições de ensino, relativamente próxima. Consideramos 

‘relativamente’ porque a adoção destas guias para que todos os estudantes de um 

mesmo nível de ensino tenham, ao menos, os mesmos conteúdos mínimos 

curriculares ofertados, está muito distante do ideal de uma escola unitária acenado 

por Antonio Gramsci.  Em salvaguarda de uma escola ‘desinteressada’, disposta a 

formar integralmente o indivíduo, e não ‘interesseira’, comprometida apenas com o 
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aumento da força de trabalho, Gramsci (2001) defende o conceito de escola unitária, 

sobre o qual esclarece que:  

[...] demanda que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a 
cargo da família para a manutenção dos estudantes, o que transforma 
completamente o orçamento da educação nacional, ampliando-o 
enormemente e tornando-o mais complexo: a inteira função de educar e 
formar as novas gerações deixa de ser privada e torna-se pública porque 
apenas assim ela pode envolver todas as gerações, sem divisões de grupos 
ou castas. (GRAMSCI, 2001, p. 1534) 

Ainda que, no Brasil, o ensino técnico seja o ponto de debate crucial na questão 

do Ensino Médio, na recorrente discussão da escola para a cultura ou da escola para 

o emprego, o que se busca é um formato de educação profissional que não deixe de 

lado os aspectos fundamentais da educação clássica:  

Deveria ter essa linha: escola única inicial de cultura geral, humanista, com o 
justo equilíbrio do desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente 
(tecnicamente, industrialmente) e da capacidade de pensar, de trabalhar 
intelectualmente. Desse tipo de escola única, através da orientação 
profissional, se passará a uma das escolas especializadas profissionais (no 
sentido amplo) etc. (GRAMSCI, 2001, p. 483)  

Gramsci, por sua vez, defendia ainda em seus escritos que o Ensino Médio 

deveria ter atenção redobrada da sociedade, por ser nele que se iniciam os estudos 

dos métodos criativos na ciência e na vida. Assim sendo, uma fase de descobertas a 

serem conduzidas e auxiliadas, não um período de enquadramento do jovem em 

formatos pré-estabelecidos pela sociedade, para que lhe “sirvam” melhor.  

Entretanto, mesmo com a adoção de medidas para regulação do ensino 

oferecido, a diferença entre escolas médias privadas e públicas cresce diariamente 

no Brasil, estando as primeiras cada vez mais interessadas com a qualidade do ensino 

oferecido do que as segundas. Esta situação, atualíssima, reflete cada dia mais o 

modelo liberal exposto por Adam Smith (1777) no clássico ‘A Riqueza das Nações’, 

em que a escola privada é voltada àqueles destinados a deter o poder, portanto mais 

qualificada, enquanto caberia ao governo um investimento mínimo na escola para a 

população de menor renda, que não poderia financiar os próprios estudos, mas que 

também não é destinada a posições de destaque social.  

A respeito da educação dos jovens de familiares ou tutores mais privilegiados, 

decerto privada e orientada pelas correntes mais influentes da sociedade, Smith 

considera: 
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A educação das pessoas comuns talvez exija, em uma sociedade civilizada 

e comercial, mais atenção por parte do Estado que a de pessoas de alguma 

posição e fortuna. Estas últimas costumam completar dezoito ou dezenove 

anos antes de iniciar-se nos negócios, profissão ou atividade específica com 

a qual pretendem distinguir-se no mundo. Até então, tem todo o tempo 

necessário para adquirir ou, ao menos, para preparar-se para adquirir mais 

tarde tudo o que possa recomendá-los à estima pública ou torna-los dignos 

dela. Seus pais ou tutores costumam preocupar-se suficientemente para que 

isto ocorra e, na maioria dos casos, estão devidamente dispostos a 

despender a soma necessária para tal fim. Se nem sempre são bem 

formados, raramente isso acontece por se ter gasto pouco em sua educação. 

(SMITH, 1777, p.215) 

Quanto à educação voltada para os mais pobres (pessoas comuns), esta sim a 

cargo dos governos, Smith (1777, p.215) salienta que não é necessário que seja tão 

aprimorada, até porque “tais pessoas dispõem de pouco tempo para dedicar à 

educação”. Ele complementa ainda que: 

Embora, porém, as pessoas comuns não possam, em uma sociedade 

civilizada, ser tão bem instruídas como as pessoas de alguma posição e 

fortuna, podem aprender as matérias mais essenciais da educação – ler, 

escrever e calcular – em idade tão jovem, que a maior parte, mesmo daqueles 

que precisam ser formados para as ocupações mais humildes, tem tempo 

para aprendê-las antes de empregar-se em tais ocupações. Com gastos 

muito pequenos, o Estado pode facilitar, encorajar, e até mesmo impor a 

quase toda a população a necessidade de aprender os pontos mais 

essenciais da educação. (SMITH, 1777, p.215) 

Ainda que em nossa sociedade o discurso liberalista de Smith, da escola boa 

para poucos e o razoável para muitos, não seja visto com bons olhos, nos parece que 

a legislação caminha mais em sua trilha do que na de uma escola boa para todos ou 

preocupada com o desenvolvimento de todos.  

A despeito do atual PNE ter sido proposto e promulgado por um governo que 

se intitula popular, que adota a máxima de ‘Brasil, Pátria Educadora’, o que se vê no 

dia-a-dia da educação brasileira, no interior dos estados e também nos grandes 

centros urbanos, é distante das propostas governamentais de ensino de qualidade 

para todos, com ênfase nos valores morais e éticos que fundamentam a sociedade, e 

de superação das desigualdades educacionais33.  Esta divergência entre um discurso 

oficial de escola média excelente para todos os jovens e o que as políticas públicas 

trazem versado especificamente para o Ensino Médio, fica evidenciada no PNE, 

especialmente em dois pontos: Meta 10 e Meta 11. 

                                                           
33 Diretrizes do PNE (Artigo 2º) 



295 
 

A Meta 10 do PNE para a próxima década se constrói em torno das questões da 

articulação e da integração dos cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de 

Educação Profissional, entretanto não deixa claro o que pretende integrar ao que, e 

nem de que forma. Além disto, ao não fazer nenhuma distinção entre a EJA oferecida 

a jovens em idade muito próxima a dos alunos do Ensino Médio regular, que por 

quaisquer motivos não o cursaram em turmas regulares, e da EJA proposta a adultos 

já inseridos no mercado de trabalho há algum tempo, que precisam apenas de uma 

complementação acadêmica seja para promoção de carreira ou ingresso na etapa 

posterior de ensino, a proposta de unificar EJA e Educação Profissional se torna 

confusa.  

Ao inserir em cursos de carga horária reduzida uma grande parcela de matérias 

técnicas seria esta proposta uma forma de integração ou uma forma de disputa entre 

o tempo-escola e o tempo-cadastro do jovem? 

Nos parece ser este o prenúncio do fim da preocupação com a o ensino básico 

oferecido concomitantemente à educação para o trabalho. A partir da proposta 

governamental situações de educação profissional estariam associadas à formação 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos, que substituiu os difamados cursos de 

Suplência, mas representam na maior parte dos casos papel semelhante perante a 

sociedade: auxiliar àqueles que foram excluídos do sistema escolar ou abandonaram 

espontaneamente a escola a se tornarem aptos ao ingresso na etapa de ensino 

subsequente, visivelmente no Ensino Superior.  

O grande gargalo da Educação de Jovens e Adultos, assim como já o era o dos 

cursos supletivos, é o curto tempo para que grande quantidade de conteúdos sejam 

visitados, quem dirá aprofundados. Há que se considerar aqui, ainda, a diversidade 

de alunos que se encontram nestas turmas que, diferentemente das de ensino regular, 

apresentam uma variação muito grande de faixa etária e situação socioeconômica 

entre os colegas de classe. Esta é uma característica enriquecedora do EJA, mas ao 

mesmo tempo exige adaptação de recursos para que atenda a todos: 

Essas diferenças podem ser uma riqueza para o fazer educativo. [...]. Os 
jovens e adultos carregam as condições de pensar sua educação como 
diálogo. Se toda educação exige uma deferência pelos interlocutores, 
mestres e alunos (as), quando esses interlocutores são jovens e adultos 
carregados de tensas vivências, essa deferência deverá ter um significado 
educativo especial. (ARROYO, 2006, p. 35) 
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Considerando que a EJA pode também ser oferecida à distância, estas 

dificuldades se potencializam, tornando o vínculo entre aluno e escola extremamente 

frágil. Entretanto, inclusive para os optantes pelo ensino à distância, o PNE propõe o 

ensino profissional integrado. Não bastasse a oferta de ensino prejudicada pela 

distância e sem o estreitamento de laços entre aluno e professor, ainda se propõe o 

ensino de uma profissão nos mesmos moldes, dividindo o pouco tempo disponível 

deste aluno para o estudo.  

A educação básica pública brasileira tem passado, nas últimas décadas, por 

severas críticas, que deram origem a reformulações a fim de apresentar melhoria nos 

índices de aprendizagem – sem sucesso notável. Avaliações periódicas demonstram 

que a qualidade do ensino está aquém do esperado e que o sistema escolar precisa 

ser revisto na busca por uma escola que forme para o exercício crítico da cidadania.  

O próprio crescimento dos sistemas de Educação de Jovens e Adultos, 

presenciais e à distância, são prova das tentativas governamentais de, ao menos, 

inserir a todos no sistema escolar, ainda que de forma diferenciada. Entretanto, ainda 

é uma grande dificuldade para nosso país prover uma educação básica, com os 

mínimos curriculares necessários, específica para o atendimento deste segmento.  

Superar a concepção compensatória de educação de pessoas adultas não 
implica, porém, negar que há desigualdades educativas a serem enfrentadas. 
[...]. Isso não significa que a educação básica de jovens e adultos deva 
reproduzir as formas de organização, currículos, métodos e materiais da 
educação básica infanto-juvenil. (PIERRO, 2001, p.263) 

 

Como, neste contexto, se pode propor um ensino de suplência (no sentido de 

suprir uma falta, ou lacuna, no histórico escolar deste aluno) de forma associada à 

educação profissional? Se o aluno em questão, sujeito diretamente impactado por 

esta política, por quaisquer motivos não acompanhou o curso regular de estudos e 

está tendo acesso aos conteúdos mínimos em tempo reduzido e de forma muitas 

vezes abreviada, é, para sermos simplistas, inadequado que a estes   conteúdos se 

somem outros de educação profissional.  

A partir desta reflexão levantamos outra questão fundamental envolvida nesta 

proposta: não seria o formato do EJA associado ao ensino profissional, 

destacadamente na modalidade à distância, a negação da importância da educação 

geral e cultural na formação básica escolar? E, ainda, não seria esta uma forma de 
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criar exércitos de trabalhadores inconscientes, ao modelo do fordismo, dada a 

preocupação com a formação de mão-de-obra para o trabalho estar, nitidamente, 

suplantando a preocupação com a formação destes alunos como cidadãos críticos?   

 Já a meta 11 do PNE apresenta proposta de expansão do Ensino Médio 

Técnico sem a expressão concreta de preocupação com a melhoria desta etapa de 

ensino. Com o uso da expressão “em nível médio”, o texto se desvia em parte da 

questão primordial da educação básica, deixando novamente em aberto o que seria 

integrado ao que, e de que forma esta integração deveria acontecer. 

A exemplo do assunto tratado anteriormente, esta meta traz uma proposta que 

desconsidera a situação atual do Ensino Médio no Brasil, tirando do foco sua 

originalidade e autonomia. 

 O Ensino Médio Técnico é alvo de discussões e polêmicas em todo o mundo, 

visto que não há um consenso mundial sobre a concomitância entre educação básica 

e técnica, considerando que sempre uma das partes ficará prejudicada em tempo e 

atenção. Todavia, esta é a modalidade de escola média que mais recebe atenção nas 

políticas públicas, porque ainda que tenha seus percalços e não prepare os jovens 

para a concorrência nos grandes vestibulares, traz aos alunos uma oportunidade de 

ingresso precoce no mercado de trabalho. 

O ensino médio no Brasil vem sendo historicamente objeto de conflito no 
campo educacional, tendência que adquiriu diferentes proporções em cada 
contexto em que invariavelmente se expressavam, sob distintos matizes, 
traços da dicotomia estrutural da sociedade cindida em classes e atravessada 
por sucessivos estágios de desenvolvimento, nos últimos duzentos anos, 
rumo à consolidação e hegemonia do modo de produção capitalista. (MELO 
et DUARTE, 2011, p.232) 

 

 A grande questão a se considerar nesta proposta de expansão, que mescla o 

aumento de oferta em instituições públicas e privadas, a partir de convênios ou 

financiamentos, é que se trata de ampliar algo que já vem apresentando notados 

problemas, sem que estes problemas sejam considerados. Em 2011, quando o PNE 

ainda era alinhavado, Melo e Duarte (2011, p.249) já assinalavam que “em termos de 

perspectiva de respostas aos desafios colocados ao ensino médio[...] o Projeto de Lei 

em discussão apresenta metas e estratégias restritas e frágeis, senão inócuas para 

enfrentamento do desafio de sua universalização e qualidade social”. 
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Ao sinalizar uma expansão de 50% de oferta em cursos técnicos o Governo 

deixa clara sua intenção de aumentar a formação de mão-de-obra e fomentar o 

mercado de trabalho, e também evidencia a falta de preocupação com a melhoria de 

qualidade do ensino oferecido – até porque a meta destaca a manutenção da 

qualidade, que já hoje é considerada ruim na maioria das instituições que não são 

consideradas ‘padrão’ como Centros Paula Souza, Escolas Federais etc. 

 Em suma, a proposta é de aumento de oferta sem se considerar o conserto das 

fissuras já existentes nesta modalidade de ensino, ou seja, o crescimento de um 

problema e não o início de uma solução. Fica o questionamento: se todos os dias 

acompanhamos nas mídias jovens egressos do Ensino Médio Técnico colocando sua 

dificuldade em encontrar trabalho na área de formação sem que tenham Ensino 

Superior, e a escola média profissional não forma adequadamente os jovens para o 

ingresso em universidades de qualidade, não estaríamos dando um passo para trás 

ao propor uma intensa expansão do ensino técnico em detrimento a uma tentativa de 

fortalecimento dos conteúdos de núcleo geral e cultura no currículo do Ensino Médio 

– regular e técnico?      

Sendo assim, o Plano Nacional de Educação, em vigor desde 2014, se mostra 

uma peça abstrata, uma vez que apresenta objetivos e metas em desacordo com a 

realidade brasileira, e mais nos deixa com o questionamento sobre as questões 

ligadas à educação profissional:  

Não nos enganemos, não é amor à Escola do Trabalho. É um movimento 
político para uns de acomodação social e para outros de exploração de mão 
de obra jovem. No âmago dessa movimentação política, muitos confessam 
dúvidas injustas e discriminatórias como: todos precisam ir para a 
universidade? Por que não priorizar um ensino médio técnico que ofereça um 
diploma profissional com o qual os filhos de trabalhadores possam ingressar 
imediatamente no emprego? Aliás, para muitos, a ideia de oferecer cursos 
rápidos, práticos, que atendam ao mercado e "acomode" muitos jovens se 
apresenta como democrática. Consequentemente, dizem, isso irá fortalecer 
também o tradicional ensino médio "abstrato", "demorado", embasado numa 
cultura geral "desinteressada" ou "inútil". (NOSELLA, 2011, p.1053)  

A utilização do PNE como peça política, entretanto, não é prerrogativa do 

governo que aprovou o Plano atual, mas tem se tornado uma tradição perversa no 

Brasil. O uso da educação como marionete, com propostas de políticas que quase 

nunca se tornam efetivas, porém são enaltecidas em momentos-chave para o poder 

executivo, infelizmente é uma realidade brasileira que perpassa gerações. A 

proposição da erradicação do analfabetismo é um bom exemplo, que se repete a cada 
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nova política pública da educação nacional, mas raramente recebe investimento e 

esforço necessário para que se cumpra. E volta a figurar, novamente na legislação 

seguinte.   

 

O adolescente e a escola: mundos que precisam se conectar 

 

 O aluno do Ensino Médio é o adolescente. Não estamos falando aqui de uma 

escola para crianças, nem de uma escola para adultos, mas para jovens em formação 

– e constante revolução interior. Isto não significa que os alunos do Ensino Médio 

sejam imaturos, muito pelo contrário! Estão na idade da plenitude e da maturidade, 

como afirma Nosella (2016), mas ainda não tem a pretensão do “tudo saber” dos 

adultos, o que torna esta etapa tão importante para a formação completa e humanista. 

É neste ponto da educação que “o jovem aprende a produzir e dirigir a si mesmo, 

como pressuposto básico para produzir e dirigir a sociedade” (NOSELLA, 2016, p.65).  

Porém, para servir a esta proposta, o Ensino Médio precisa ser o abrigo do 

jovem, não seu algoz. De uma forma bastante simplista, esse é o cerne de nosso 

pensamento: uma escola que não compreende seu aluno se torna, invariavelmente, 

uma escola que não lhe serve.   

A maneira com que ensinamos e aprendemos vive um momento crucial 
de mudança, que já vem sendo previsto nos últimos documentos 
oficiais, mas que ainda não foi incorporada pela escola brasileira no 
Século XXI. O antigo modelo de aula expositiva, sem interação entre 
professores e alunos, simplesmente não atende às necessidades de 
transformação crescentes a cada dia. [...] A escola de Ensino Médio 
terá de ser, em algumas de suas diretrizes, reinventada. (GAIDARGI, 
2013, p.158) 

Essa abordagem, abre as portas para outra discussão, maior e mais antiga, 

sobre a necessidade da integração entre o mundo escolar e o mundo real do jovem, 

na busca por um Ensino Médio emancipatório e integrado a sociedade.  O uso da 

internet para comunicar-se com outros jovens ou navegar pelo mundo virtual não é o 

único atrativo trazido pela tecnologia. A possibilidade de acompanhamento das mídias 

ditas tradicionais, como a programação da televisão aberta e das rádios pelos 

celulares e smartphones, aumenta o contingente de diversidade de entretenimentos, 

específicos ou não, para o jovem, oferecidos virtualmente, que disputam espaço com 
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a informação escolar. Atualmente, todas as grandes emissoras contam com suporte 

virtual e interativo para a retransmissão de sua programação em tempo real. 

Se os alunos do Ensino Médio que encontramos em nossas salas de aula não 

tivessem sido educados, desde a infância, com amplo e muitas vezes irrestrito acesso 

aos mais diversos aparelhos tecnológicos, poderíamos discutir sobre a inserção 

destes no meio escolar ou sobre qual seriam os aspectos positivos e negativos desta 

inserção antes de efetivamente torná-la disponível a eles.  Entretanto, a revolução das 

mídias inseriu, de forma passiva e inadvertidamente, inúmeros aparelhos midiáticos 

na vida dos jovens.  A despeito de suas consequências, a escola precisa considerar 

que esta é a realidade atual, ainda que sua forma de ser não tenha sido demandada 

por estes jovens ou por seus pais. A respeito do modelo de educação que se aparta 

da tecnologia: “não está claro se esse era o melhor modelo cem anos atrás; e, se era, 

com certeza não é mais. Nesse meio tempo, novas tecnologias oferecem esperança 

de meios mais eficazes de ensino e aprendizagem [...]” (KHAN, 2013, p.9).  

O tom não é apocalíptico, prevendo o fim dos tempos da educação como a 

conhecemos, mas é de advertência para que haja uma formação crítica para essa 

revolução passiva das mídias, que já está ocorrendo.  

Os jovens têm certamente uma linguagem própria. A mídia contribuiu na 

formação da mesma, e a categoria gramsciana de “revolução passiva” pode servir 

para auxiliar na análise desse fenômeno, pois a “revolução” das mídias  

representa,  de um lado, muitas mudanças positivas, sabemos, mas,  de outro 

lado,  opera  também  transformações  que podem tornar os alunos uma massa 

intelectual  e moralmente “passiva”,  desagregada,  sem condições de processar  

análises  profundas e críticas do que está ocorrendo, dificultando, com isso, opções 

ético-filosóficas livres, responsáveis e coerentes. 
 

  Aqui entra em cena o importante   papel formativo da filosofia e, portanto, do 

ensino de filosofia aos jovens adolescentes de nível médio, fase escolar da 

maturidade e da autonomia.  A preocupação tem fundamento: a formação filosófica 

tem grande conexão com linguagem, uma vez que “pensar filosoficamente” não é 

operação mental “autônoma”, elaboração individual. Exige esforço de disciplina 

individual, mas é, sobretudo, uma luta coletiva e dialética entre mestre e aluno, entre 

geração mais velha e mais nova, para a conquista de um mesmo clima cultural, ou 
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seja, de uma mesma linguagem (não tanto de uma mesma língua).  Pelo exercício 

filosófico, o jovem aluno, ainda um frankenstein34 filosófico, será levado a inventariar 

sua filosofia espontânea, resultado caótico e passivo de inúmeros fragmentos 

despejados pelas mídias e por todas as relações que o envolveram desde o berço. A 

disciplina do estudo filosófico não tornará o aluno, de forma automática, melhor, mas 

certamente contribuirá na organização de seu pensar, elevando deste modo sua 

responsabilidade frente às opções tomadas, por colocá-lo de forma ativa e autônoma 

diante de um horizonte de observação mais aberto.    

No atual clima cultural,  fortemente excitado pelas mídias que, em tempo real, 

arremessam e impõem  infinitos fragmentos e opiniões de todas as culturas, de todas 

as pessoas e em todas as direções,  o exercício do pensar filosófico contribui com os 

jovens adolescentes na resposta à pergunta que nos aflige a todos: é possível projetar 

e construir  um sistema de saberes e de valores,  básico e universal,   no qual todas 

as culturas possam se encontrar, preservando as diferenças identitárias de cada 

linguagem?  

 

 

Uma luz no fim do túnel  

 

 Um dos pontos que mais nos saltou aos olhos durante esta pesquisa foi como 

num momento histórico tão inóspito à democracia, uma experiência educacional de 

certa forma progressista possa ter tido tamanho sucesso, ainda que com alguns 

percalços, alcançando um importante reconhecimento social. E a conclusão à qual 

chegamos é que há sempre uma esperança enquanto houver educadores dispostos 

a tentar.  

 Transportando esta experiência para os dias atuais acreditamos que teríamos, 

provavelmente, uma relação com uma escola de metodologia Montessori ou Waldorf 

resistindo, com sua pequena rede, em meio a uma selva de escolas tradicionais. E 

sendo atacada e rechaçada por estas, que por não conseguirem compreender o novo 

o enquadram na categoria “experimental”.  Mas mesmo se propondo escolanovista e 

construtivista (piagetiana) em um contexto ditatorial e extremamente tradicional, a 

                                                           
34 Referência ao personagem literário criado por Mary Shelley (1818), composto de forma fragmentada 
por partes de outros seres humanos, se tornando uma criatura de características misturadas.    
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experiência do Colégio Comercial Visconde de Cairu vingou, e seus frutos estão 

fazendo a diferença ainda nos dias atuais na sociedade brasileira.  

 Não temos, com isto, a intenção de ser utópicos, ou de tentar fazer crer que 

toda novidade será bem-sucedida, ou que quaisquer serão. Nem intentamos que os 

interesses das elites serão deixados de lado, num passe de mágica, em prol de um 

Ensino Médio que de fato atenda nossas demandas sociais e não apenas o mercado 

de trabalho. Mas gostaríamos de despertar naqueles que acompanharam este 

trabalho uma semente de esperança, um ainda que discreto desejo de tentar mudar 

as coisas e fazer a diferença.  

Possivelmente este processo, que terá seu tempo, será subsidiado por uma 

rede de educadores que um dia acreditaram na mudança, que receberam muitas 

negativas até serem ouvidos mas resistiram, que não desistiram do Ensino Médio. Os 

processos que resultarão neste novo modelo de educação já podem até mesmo estar 

acontecendo, isolados, e se conectando. Conexão é a palavra de ordem, e 

precisamos todos nos conectar imediatamente: uns aos outros, e todos à necessidade 

de um Ensino Médio de qualidade: que ofereça equidade e não igualdade de 

possibilidades aos seus estudantes. 

Talvez ainda decorram muitos anos e muitas tentativas até que nosso Ensino 

Médio de fato entre nos eixos e se coloque como um caminho justo e honesto a todos 

os jovens, um degrau para que todos tenham acesso ao Ensino Superior e, mais que 

isto, à cidadania, ao empoderamento e ao protagonismo de suas histórias.  
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