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RESUMO 

 

Esta dissertação objetiva analisar as narrativas históricas em torno dos novos Ginásios 

Orientados para o Trabalho (GOT’s) em Pernambuco, entre os anos de 1969 e 1971. Sob a 

perspectiva da modernização do Ensino Secundário, esses equipamentos integraram um projeto 

profissionalizante que se apropriou da Educação, priorizando a formação para o mundo do 

trabalho, que atendia ao projeto de desenvolvimento econômico que o Estado brasileiro tentava 

empreender. Em um cenário de forte tensão da Ditadura Civil-Militar brasileira, o Estado 

intensificou o discurso em torno do civismo e do desenvolvimento nacional, e a Educação 

Média passou a ocupar um campo de interesse ainda maior. Essa relação 

Educação/desenvolvimento foi fortemente utilizada como estratégia de legitimação por parte 

do regime, sobretudo no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici.  Em Pernambuco, 

durante o governo Nilo Coelho, esses Ginásios foram implantados em meio a um discurso de 

que o estado não se furtaria em participar do grande projeto de nação que estava em curso, do 

qual partilhavam os grupos ligados às elites políticas locais. A partir dos estudos do discurso 

de Michel Foucault, que norteiam a análise dos documentos, esta dissertação adota uma 

perspectiva de História que nos possibilitou fissurar as narrativas institucionais de que a 

modernização dos Ginásios teria democratizado o acesso à escolarização e minimizado os 

efeitos do dualismo na Educação brasileira.  Partimos, então, da problematização desses 

discursos, discutindo o cenário histórico em que emergem os GOT’s e qual a sua função no 

projeto utilitarista de Educação do regime. Por fim, analisamos como essas narrativas 

influenciaram o discurso dos agentes políticos que ocupavam espaços de poder em 

Pernambuco. Em um complexo jogo de interesses, esses discursos apresentavam aderências e 

distanciamentos em relação ao projeto nacional. O estudo nos permite pensar sobre como a 

relação simplista entre Educação e desenvolvimento escamoteou um projeto utilitarista, 

autoritário e desigual que, sob a máscara de uma nova cultura do trabalho nos Ginásios, 

intensificou as distorções sociais e sofisticou as formas de dualismos entre as escolas “oficiais” 

(públicas) e as privadas no estado, resultando em uma disparidade até então não resolvida na 

Escola pernambucana. 

 

Palavras-chave: Ginásios; Educação para o trabalho; Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the historical narratives surrounding the new Work Oriented 

Gyms (GOT's) in Pernambuco, between 1969 and 1971. From the perspective of modernization 

of Secondary Education, these equipments were part of a professionalizing project that 

appropriated Education, prioritizing training for the world of work, which met the economic 

development project that the Brazilian State was trying to undertake. In a scenario of strong 

tension of the Brazilian Civil-Military Dictatorship, the State intensified the discourse around 

civics and national development, and Secondary Education came to occupy an even greater 

field of interest. This Education/development relationship was heavily used as a legitimation 

strategy by the government, especially during the government of President Emílio Garrastazu 

Médici. In Pernambuco, during the Nilo Coelho government, these Gyms were implemented in 

the midst of a discourse that the state would not shy away from participating in the great nation 

project that was underway, in which groups linked to local political elites shared. Based on 

Michel Foucault's discourse studies, which guide the analysis of documents, this dissertation 

adopts a perspective of History that allowed us to crack the institutional narratives that the 

modernization of Gyms would have democratized access to schooling and minimized the 

effects of dualism on Brazilian education. We start, then, from the problematization of these 

discourses, discussing the historical scenario in which GOT's emerge and what is their role in 

the utilitarian Education project of the government. Finally, we analyze how these narratives 

influenced the discourse of political agents who occupied spaces of power in Pernambuco. In a 

complex game of interests, these discourses showed adherences and distances in relation to the 

national project. The study allows us to think about how the simplistic relationship between 

Education and development concealed a utilitarian, authoritarian and unequal project that, 

under the mask of a new work culture in Gyms, intensified social distortions and sophisticated 

the forms of dualism between schools " “official” (public) and the private ones in the state, 

resulting in a disparity until then unresolved in the Pernambuco School. 

 

Keywords: Gyms; Education for work; Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Uma das práticas recorrentes do ofício do historiador hoje, embora possa não ser a única, 

é pensar a História enquanto instrumento questionador, que atente para as relações assimétricas 

de poder e que denuncie o caráter hegemônico da ideologia, enquanto sustentadora da ordem 

social que tende a favorecer os grupos dominantes. Essa perspectiva de História não deve 

pretender subtrair a agência social do sujeito nas relações de poder, mas, pelo contrário, oferecer 

elementos para uma análise mais crítica das práticas sociais, possibilitando, com isso, o 

questionamento e a mudança. 

 É nesse sentido que pretendemos discutir as narrativas em torno dos novos Ginásios 

Orientados para o Trabalho (GOT’s) em Pernambuco, entre os anos de 1969 e 1971, enquanto 

parte de um projeto de Educação para o trabalho que atendia a interesses de grupos específicos 

e, ao mesmo tempo, foi apresentado como sendo integrante de um grande projeto de nação 

desenvolvido para o bem comum. Os GOT’s emergem no Brasil na segunda metade da década 

de 1960, como uma alternativa às altas demandas pela Escola secundária no período. Com a 

crescente necessidade de ampliação e aprimoramento da Educação Média, esses assumiram um 

papel central na chamada modernização do Ensino Secundário. 

 Os GOT’s representavam a substituição da perspectiva acadêmica da Escola secundária 

pela perspectiva polivalente e orientada para o trabalho, que deveria adequar a Educação Média 

brasileira ao projeto de desenvolvimento nacional. Tratava-se de uma ideia de Educação 

baseada no utilitarismo econômico. Embora os idealizadores da chamada modernização do 

Ensino Secundário, que deu luz ao projeto dos GOT’s no Brasil, tenham tentado propagar o 

contrário, tal perspectiva potencializou o indivíduo como produtor-consumidor dentro de uma 

dinâmica de mercado, desqualificando a subjetividade dos estudantes e qualquer menção ao 

pensamento crítico-questionador.  

Nesse sentido, o problema central o qual indagamos neste trabalho de pesquisa é: como 

o projeto Ginásios Orientados para o Trabalho (GOT’s) foi apresentado em Pernambuco, entre 

1969 e 1971, enquanto parte de um programa de desenvolvimento que envolvia um arranjo de 

interesses em torno da Educação? 

Para analisar essa questão, partimos da hipótese de que o Estado procurou legitimar a 

implantação dos GOT’s não necessariamente pela força, mas a partir dos discursos da virtude 

(ou da moralidade) do trabalho e do desenvolvimento econômico, enquanto fatores 

preponderantes para a construção da estabilidade e do bem-estar social.   
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Nosso objetivo é analisar como a classe política que ocupava espaços de poder em 

Pernambuco, entre 1969 e 1971, apresentou os novos Ginásios Orientados para o Trabalho 

(GOT’s), enquanto parte de um projeto industrial/profissionalizante que se apropriou da 

Educação, priorizando interesses centrados na formação para o mundo do trabalho, sob a 

justificativa da modernização do Ensino Secundário.  

Para tanto, percorremos três objetivos específicos: a) debater o cenário histórico em que 

os GOT’s foram difundidos no Brasil, enquanto programa de orientação de crianças e 

adolescentes para o mundo do trabalho; b) problematizar como o discurso da virtude do trabalho 

e do desenvolvimento atuaram como estratégia de legitimação por parte do regime civil-militar, 

sobretudo nos primeiros anos do governo do presidente Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), 

e como esse cenário favoreceu a substituição dos ginásios tradicionais em ginásios orientados 

para o trabalho; c) discutir como o projeto GOT’s foi apresentado em terras pernambucanas, a 

partir de 1969, e como o governo local, ao seu modo, procurou legitimar essa proposta. 

 O estabelecimento dos GOT’s foi uma das principais formas de materialização do 

discurso utilitarista de Educação que o governo da Ditadura Civil-Militar procurou legitimar. 

Marília Fonseca (2009) define a Educação utilitarista, dentro da perspectiva puramente 

pragmática assumida pelo regime, como aquela em que “a educação de qualidade se resume ao 

provimento de padrões aceitáveis de aprendizagem para inserir o indivíduo como produtor-

consumidor na dinâmica do mercado” (FONSECA, 2009, 194).  Sob o discurso da 

modernização, eles representavam uma tendência educacional baseada na transformação das 

escolas tradicionais em equipamentos voltados à formação de mão de obra. 

A finalidade desse modelo é a formação do sujeito produtor, consumidor e não 

questionador. Como coloca a historiadora Tatyana Maia (2013), o regime se valeu fortemente 

do ideário do civismo, no qual a noção originária de cidadania moderna, que assegurava as 

liberdades individuais, daria lugar a um bem considerado maior que os cidadãos, a nação.  Esse 

parecia ser o ideal de cidadania que o Estado pretendia formar, e encontrou, na lógica 

utilitarista, um caminho estratégico para o seu empreendimento.  

 O historiador Marc Bloch certa vez disse, em sua Apologia da História, que “[...] uma 

ciência nos parecerá sempre ter algo de incompleto se não nos ajudar, cedo ou tarde, a viver 

melhor” (2001, p. 45). A fala do autor, que compõe o cerne do que vem a ser o ofício do 

historiador, permite-nos pensar que uma das funções sociais da História, enquanto ciência que 

tem a própria humanidade como seu objeto de investigação, é tornar-se relevante junto às 

questões sociais. Não distante disso, Oliver Dumoulin (2017), em seu estudo sobre o papel 
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social do historiador, defende que os lugares de investimento dos historiadores da 

contemporaneidade devem ser avaliados em virtude de suas respostas às demandas sociais.  

Nesta pesquisa, procuramos suscitar o debate sobre uma das funções sociais da História, 

que é o comprometimento com as demandas sociais do tempo presente. Pois, como ensina 

Bloch (2001), para formular corretamente os problemas do passado, devemos, antes, analisar a 

“paisagem do hoje”. Em um cenário em que, nos últimos anos, grupos sociais organizados 

atentam publicamente contra o Estado Democrático de Direito1, entendemos que a História 

deve estar comprometida com a democracia e com os Direitos Humanos e que possa contribuir 

para uma produção de conhecimento crítico, que favoreça um debate racional, em consonância 

com os valores democráticos de sociedade. 

Segundo Norman Fairclough (2016), nem sempre as pessoas têm consciência das 

dimensões ideológicas de suas próprias práticas. Daí a importância de uma educação linguística 

que enfatize a consciência crítica dos processos ideológicos no discurso. Ainda segundo o autor, 

“os sujeitos são posicionados ideologicamente, mas também são capazes de agir criativamente 

no sentido de realizar suas próprias conexões entre as diversas práticas e ideologias a que são 

expostos” (FAIRCLOUGH, 2016, p. 126). Nesse sentido, a agência dos sujeitos é possível 

desde que sejam capazes de atingir certos níveis de consciência crítica de suas práticas. Essa é, 

portanto, uma das funções da ciência histórica, oferecer subsídios para uma leitura crítica dos 

fenômenos históricos. Tentamos aqui assumir essa responsabilidade. 

A leitura da “paisagem do hoje” permite pensar as permanências históricas a partir dos 

eventos recentes da Educação nacional. Em 2017, foi aprovada, sem o devido debate púbico, a 

chamada “Reforma do Ensino Médio” (Lei nº 13.415/2017), que alterou a LDB de 1996, 

criando o “Novo Ensino Médio”. Assim como o projeto GOT’s, do final da década de 1960, 

essa reforma foi apresentada com um discurso de uma “Educação moderna”. Como coloca Rosa 

Bueno Fischer (2001, p. 219), todo discurso tem uma história. A reforma de 2017, que 

desprivilegiou as disciplinas voltadas à formação humanística, como a filosofia e a sociologia, 

e supervalorizou a chamada formação técnica e profissional, evidencia as permanências de uma 

perspectiva utilitarista de Educação.  

Nesse sentido, debruçar-se sobre um recorte temporal em que as mudanças estruturais e 

políticas evidenciadas na História da Educação brasileira se propagaram pelas cidades do país, 

priorizando o recrutamento de mão de obra, subtraindo disciplinas que favoreciam o 

                                                           
1 Entendemos aqui “Estado Democrático de Direito”, não no sentido de um Estado de Direito clássico, mas de um 

Estado efetivamente democrático, no sentido se assegurar a todas as pessoas, direitos e garantias fundamentais à 

vida social digna e ao pleno e livre exercício da cidadania. 



18 
 

pensamento crítico-questionador, que possibilitavam a formação política crítica de crianças e 

adolescentes (ao mesmo tempo em que propagava seu ideário de civismo), é de fundamental 

importância, uma vez que nos possibilita pensar de forma mais crítica os efeitos dos discursos 

e das reformas atuais. 

Entretanto, ainda que consideremos uma historiografia nacional, a presença de 

historiadores dedicados à História da Educação ainda não é tão expressiva como poderia ser, 

campo talvez mais explorado por sociólogos e pesquisadores da área da Pedagogia. Dessa 

forma, pretendemos estreitar o diálogo interdisciplinar com essas áreas do conhecimento que 

muito têm a contribuir para o que este estudo se propõe, que é atribuir novos sentidos aos 

eventos que envolvem a criação e a difusão dos Ginásios Orientados para o Trabalho no Brasil 

e, especificamente, em Pernambuco, entre os anos de 1969 e 1971.  

 Não é por acaso que o estudo da documentação do período que vai entre 1969 e 1971 

mostra que, em Pernambuco, os GOT’s surgem em meio aos discursos do desenvolvimento 

econômico e da ordem social, o que pode ser verificado tanto nas documentações oficiais, como 

os Diários Oficiais; quanto nos periódicos de grande circulação no estado, a exemplo do Diário 

de Pernambuco, tradicional jornal pernambucano e de grande alinhamento aos interesses do 

regime no período; quanto também no próprio discurso daqueles que formavam a classe política 

que ocupava o poder naquele cenário. 

É importante destacar que o debate sobre as demandas educacionais não pode ser 

desvencilhado do debate político. Desde os primeiros anos do golpe civil-militar de 1964, o 

governo procurou manter, de acordo com seus interesses, os governadores dos estados e os 

prefeitos das respectivas capitais. Pela sua história de reivindicações, Pernambuco não poderia 

ser exceção nessa política, visto que, por se tratar de um estado onde emergiram vários 

movimentos sociais, a exemplo do Movimento de Cultura Popular (MCP) e dos movimentos 

no campo, esse foi um lugar de grande visibilidade por parte dos agentes políticos da Ditadura. 

Segundo Fernando Coelho (2004), Pernambuco foi o estado no qual a repressão atuou mais 

fortemente no período, sem precedente até mesmo com a Ditadura Varguista. 

Não há como negar, portanto, que o recorte temporal a que se dedica este trabalho (1969-

1971), no que se refere ao cenário político e social brasileiro, é de conhecido teor traumático. 

Trata-se de um momento de intensificação da política de repressão do Estado, com criação do 

Ato Institucional n° 5 (AI-5), baixado em 1968 pelo então presidente Artur da Costa e Silva 

(1967-1969), e com a política altamente repressora do governante seguinte, Emílio Garrastazu 

Médici (1969-1974), personagem pelo qual perpassa a maior parte do investimento de análise 

deste estudo.  
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Entretanto, procuramos evitar a perspectiva maniqueísta de contraposições entre os 

agentes repressores e os agentes que lutavam pelo restabelecimento da democracia. Como 

coloca Carlos Fico (2013, p. 241), “quando se trata da produção de conhecimento histórico, a 

condenação do mal é quase um truísmo”.  Nesse sentido, é preciso tomar alguns cuidados 

teóricos e metodológicos para não cair em certas armadilhas que a responsabilidade social 

inerente ao trabalho do historiador pode implicar. Para Fico (2013), ao mesmo tempo que não 

se pode descuidar da solidariedade com as vítimas de qualquer violência, é preciso evitar a 

adesão acrítica, as generalizações e as narrativas ingênuas e simplistas.    

Daniel Aarão Reis Filho também sugere que a leitura da Ditadura Civil-Militar iniciada 

em 1964 demanda ao historiador um exercício de análise que extrapole qualquer perspectiva 

maniqueísta. Para ele, “a ditadura no Brasil, até pelo longo período que durou, foi uma 

construção histórica. Impossível compreendê-la sem trazer à tona suas bases políticas e sociais 

- múltiplas e diferenciadas” (REIS FILHO, 2014, p. 128). Tentando fugir de qualquer 

abordagem simplista, o autor chama a atenção para o fato de que “[...] desde a gênese, o 

processo foi marcado por um certo hibridismo, um imbróglio maior que durou até o fim de seus 

dias” (REIS FILHO, 2014, p. 54).  

É nesse amplo cenário de eventos, de múltiplos interesses e de reconhecido teor 

traumático, em sua esfera política e social, que pretendemos pensar o papel dos Ginásios 

Orientados para o Trabalho, entre os anos de 1969 e 1971, enquanto estratégia do Estado para 

materialização e legitimação do seu programa utilitarista de Educação que, sob o discurso da 

modernização do Ensino Secundário e mesmo da superação do dualismo existente entre o 

ensino técnico e o acadêmico, transformou os Ginásios em bancos de formação de mão de obra, 

contribuindo, também, como instrumento de controle social.  

Diante disso, uma das proposições deste estudo é pensar as estratégias do Estado, a partir 

de seus discursos e práticas, para legitimar sua política educacional utilitarista. John Brookshire 

Thompson traz, à luz da Teoria Social Crítica, discussões sobre o que ele chama de “modos de 

operação da ideologia” e “estratégias de construção simbólica”. Segundo o autor, tais 

discussões atuam no sentido de estabelecer e sustentar relações assimétricas de poder. A 

ideologia, de acordo com essa concepção, “[...] é, por natureza, hegemônica, no sentido de que 

ela, necessariamente, serve para estabelecer e sustentar relações de dominação e, com isso, 

serve para reproduzir a ordem social que favorece indivíduos e grupos dominantes” 

(THOMPSON, 2011, p. 91). 

Neste estudo, interessa-nos prioritariamente um modo de operação da ideologia: a 

“legitimação”, e uma das suas respectivas estratégias de construção simbólica, a 
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“universalização”. Para Thompson (2011, p. 82), a legitimação é um meio pelo qual as relações 

de dominação podem ser estabelecidas ou mantidas, sendo apresentadas como legítimas, justas 

e dignas de apoio. Enquanto a universalização é uma estratégia de construção simbólica em que 

interesses específicos são apresentados como sendo de interesse de todos.  

Veremos como o Estado investiu no discurso da virtude (ou da moralidade) do trabalho 

e do desenvolvimento econômico como algo “justo e digno de apoio”. Ao mesmo tempo em 

que buscou legitimar a sondagem de aptidões para formação de mão de obra, a homogeneização 

do processo de ensino, a desqualificação da formação individual do educando e a subtração da 

consciência política crítica, em detrimento do ideário do moral-civismo. Por outro lado, embora 

as mudanças estabelecidas pelo regime para a Educação no período atendessem a um programa 

de governo que visava interesses de grupos de poder específicos, foram apresentadas, no 

discurso, como de interesse comum. 

Entretanto, convém lembrar que, embora fique evidenciado que o governo Médici tenha 

se utilizado do discurso para “legitimar” e “universalizar” suas práticas no que se refere à 

Educação, a exposição desse debate não deve ser tomada como algo simples ou sob uma 

perspectiva maniqueísta, mas, como coloca Reis Filho (2014), a partir de um complexo arranjo 

de interesses políticos e sociais. Ainda que o Estado tenha exercido seu papel protagonista, 

havia uma série de interesses civis, nacionais e internacionais em jogo. Daí a importância de 

entender o cenário em que essas políticas e reformas educacionais ganham mais corpo.  

A leitura do cenário político, social e econômico do período que compreende a chamada 

modernização dos Ginásios possibilita uma discussão sobre como esses integravam uma 

política educacional bem mais ampla e complexa. As políticas voltadas à Educação atendiam, 

antes de tudo, a um projeto de governo. Ora, “a educação sempre foi palco de preocupações dos 

governantes, fazendo delas reflexos de seus objetivos políticos” (MATHIAS, 2004, p. 162). Se 

assim o é, mesmo nos governos democráticos, em um Estado autoritário essa perspectiva de 

controle ganha tons bem mais intensos. 

A ideia de voltar a Educação para o mundo do trabalho não é algo novo na história da 

Educação brasileira. Trata-se de um discurso já percebido durante o Estado Novo. Como 

destaca Dominique Maingueneau (2008), todo discurso emerge de um “Outro” que o precede, 

com quem constrói relações essencialmente dialógicas. Entretanto, a análise dos dispositivos 

legislativos mostra que, à medida que o discurso do desenvolvimento empreendido pelo regime 

avança, especialmente a partir do final dos anos de 1960, essa relação se tornava um imperativo.     

Em um paralelo feito por Suzeley Mathias (2004) entre os textos das Constituições 

Federais de 1937 (Estado Novo) e a de 1967 (Ditadura Civil-Militar) é possível perceber que: 
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“Se isso era apenas sugerido em 1937, aqui [1967] ele volta com toda força, mostrando que a 

educação deveria caber a formação para o trabalho como prioridade máxima, pois só assim ela 

responderia à necessidade de desenvolvimento que o país abraçava” (MATHIAS, 2004, p. 157, 

grifo nosso).  

 Como é possível perceber a partir da leitura de Michel Foucault (1996), o discurso atua 

não necessariamente no significado, mas, especialmente, no imaginário de quem o recebe, 

tencionando sua melhor aceitação. Em outras palavras, o que se deve proferir é aquilo que 

seduz. Nesse sentido, o discurso do desenvolvimento econômico (e da virtude do trabalho), 

reiterado por Médici, desde suas primeiras falas como presidente, se configurou como uma 

grande arma discursiva no processo de legitimação, não só da política educacional, mas também 

para propagar uma aparência de normalidade, diante de um cenário de intensificação da 

repressão por parte do Estado. 

Entre os militares que presidiram o país após o golpe de 1964, Médici talvez tenha sido 

o que mais investiu na propaganda do projeto dito progressista de desenvolvimento que a 

Ditadura tentou implantar. Em cada discurso, o “milagre”, o crescimento econômico e a 

industrialização se configuravam como tônica de um projeto que se pretendia legitimar.  

Tratava-se de um discurso que não era inédito no regime, pois, de certa forma, tanto o presidente 

Humberto Castelo Branco (1964-1967) quanto o próprio Costa e Silva já haviam conduzido 

seus governos nessa perspectiva, entretanto, tal discurso ganhava, agora, contornos mais 

efusivos.  

A burocracia do regime foi gradativamente se articulando em torno de técnicas que lhe 

assegurassem meios adequados para seus respectivos fins, chegando ao final dos anos de 1960 

e início de 1970 em seu ponto máximo. Essa perspectiva desqualificou as dimensões políticas 

e sociais que são inerentes ao fazer pedagógico e procurou homogeneizar o processo de ensino, 

desqualificando a formação individual crítica do educando. Com base nessa filosofia 

tecnocrata, a Educação atingiu um status utilitarista até então nunca visto no país. Era uma 

espécie de pragmatismo conveniente. 

Esses preceitos, que ditam os rumos da Educação no período, se materializaram nas 

chamadas reformas educacionais. Durante a vigência do governo da Ditadura Civil-Militar 

foram realizadas duas grandes reformas, a Reforma do Ensino Superior (Lei 5.540/68) e a 

Reforma do Ensino de 1º e 2º Graus (Lei 5.692/71), ambas implementadas em um contexto de 

forte repressão estatal, por um lado, e de grande apelo ao programa de desenvolvimento 

econômico nacional, de outro. Essas reformas acabaram assumindo uma função 

desmobilizadora, em termos políticos, e de engajamento, em termos de produtividade 
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econômica. Caberia, então, aos jovens, fortes, cívicos e patriotas, a função de desenvolver o 

país, e, para isso, não haveria tempo a perder. 

  É nesse contexto, entre as duas reformas, que pretendemos estudar os GOT’s, que 

acabaram representando, naquele momento, entre o “milagre” e a repressão, uma das principais 

formas de materialização do discurso utilitarista de Educação proferido pelo regime. Embora 

esses novos Ginásios não tenham sido implantados por via de uma reforma propriamente dita, 

foram assimilados pela Reforma do Ensino de 1º e 2º de 1971 como se fossem para ela 

preparados. Para Joice Estacheski (2016, p. 2), “[...] a criação dos Ginásios Orientados para o 

Trabalho, ou, as chamadas escolas Polivalente foram criadas especificamente para atender à 

nova legislação”. 

Em um trabalho anterior2 já destacamos o seu papel preponderante, no sentido de criar 

as bases para que a Reforma de 1971 fosse mais facilmente implantada no país. Era a “reforma 

antes da Reforma”. Segundo Cunha (1989, p. 62), “cerca de 600 ginásios desse tipo foram 

construídos no Brasil [...]. E foram assimilados pela Reforma do Ensino de 1º e 2º graus de 

1971 (lei 5.692) como se tivessem sido feitos sob medida para o segundo segmento do 1º grau”. 

O que nos possibilita pensar que estes GOT’s integraram um grupo estratégico de ações para 

uma reforma que começou a ser montada antes mesmo da criação da Lei 5.692/71, que 

estabelecia a Reforma de 1971.  

Porém, aqui pretendemos ampliar esse debate, dado que a “reforma antes da Reforma” 

não se deu apenas em termos estruturais ou de currículo, mas pretendia, ainda, atribuir um novo 

sentido ao ensino técnico nos Ginásios, bastante desprestigiado pelas elites. Entendido como 

algo subalterno, a cultura do trabalho deveria ser vista, agora, como algo inerente às 

humanidades, portanto, de interesse geral e não apenas das classes populares. Lançou-se, então, 

o discurso de que o antigo Ensino Secundário, já obsoleto às pretensões do Brasil, daria lugar 

aos Ginásios modernos, sem dualismos, unindo elites e classes trabalhadoras na mesma Escola, 

por um novo projeto de nação. Veremos como esse discurso era tão atraente quanto 

contraditório, e, com isso, acabou por sofisticar a perspectiva dualista na Educação brasileira.  

Naquela controversa passagem de décadas, em que a relação Educação e 

desenvolvimento estava na “ordem do dia”, o Censo Demográfico de 1970, realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), mostrava o Brasil da falta de escolarização 

e do analfabetismo. Era um cenário em que quase 40% da população com 5 anos ou mais não 

                                                           
2SILVA, Adriano Ricardo Ferreira da. A Educação Primária e Média no Recife em tempos de Ditadura Civil-

Militar: reforma educacional e controle político (1968-1971). 2018. Monografia (Graduação em História) – 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, 2018.  
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sabia ler e escrever; cerca de 70% das pessoas acima de 10 anos sequer havia concluído o Ensino 

Primário; e os Ginásios, por onde se pretendia iniciar o projeto nacional de Educação para o 

trabalho, até 1970, não haviam formado mais que 4% dessa população (IBGE, 1973)3. 

No caso de Pernambuco, que segundo seus agentes políticos vinculados ao regime, não 

ficaria de fora da rota de desenvolvimento, os números do analfabetismo beiravam os 57%; 

cerca de 82% da população acima de 10 anos não havia sequer concluído o Primário; enquanto 

que o Ensino Ginasial, que em 1970 estava em franco processo de transformação no estado, 

havia formado pouco mais que 2,70%, segundo o IBGE (1972). 

De qualquer maneira, as publicações do Diário Oficial do Estado de Pernambuco 

mostram como o processo de transformação dos Ginásios acadêmicos em GOTs ocorreu de 

forma articulada e rápida, configurando-se como prioridade para o governo local.  Seguindo a 

mesma linha de discurso do governo federal, as publicações que se referem aos GOT’s no 

DO/PE do período, quase sempre traziam tons de entusiasmo e apelo aos discursos do 

desenvolvimento e do trabalho. É possível perceber que os discursos caminhavam no sentido 

do que Foucault (1996) explica como instrumento de desejo, uma vez que a crença de que o 

desenvolvimento traria o bem-estar social, tal como os governantes pregavam, gerava um 

imaginário social que conferia certa legitimidade às políticas do regime.  

 Do ponto de vista metodológico, este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa 

de análise documental, utilizando fontes como: discursos proferidos por chefes dos poderes 

executivos inseridos no cenário de implantação dos novos Ginásios Orientados para o Trabalho 

em Pernambuco, entre 1969 e 1971; documentos do Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

relacionados ao debate acerca dos GOT’s; Diários Oficiais do Estado de Pernambuco (onde 

foram analisadas leis, decretos e atas de sessões legislativas); além dos registros do  Diário de 

Pernambuco, importante periódico local e de grande circulação no período.  

Os Diários Oficiais do Estado de Pernambuco das décadas de 1960 e 1970, que nos 

deram acesso às legislações, atos do executivo, às atas das sessões da Câmara dos Deputados e 

aos discursos de agente públicos locais, estão disponíveis no Acervo Digital da Companhia 

Editora de Pernambuco (CEPE). O discurso de posse do presidente Médici (1969) está 

                                                           
3 O Plano de Divulgação dos resultados do Censo de 1970, do IBGE, contou com duas etapas preliminares que 

antecederam as versões definitivas. A primeira, constituída pela série das sinopses preliminares, foi apresentada 

entre janeiro e junho de 1971, em 25 volumes, correspondentes aos estados e ao total do país. A segunda etapa foi 

apresentada em um único volume, em julho de 1971, ainda em caráter preliminar, a partir de uma amostra 

probabilística definida por sua equipe técnica. Para fins desta dissertação, utilizaremos as versões finais, tanto do 

volume destinado ao estado de Pernambuco, apresentado em dezembro de 1972, quanto do volume correspondente 

ao todo do país, apresentado em junho de 1973. 
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disponível no Acervo Digital da Biblioteca da Presidência da República. O periódico Diário de 

Pernambuco está disponível no acervo da Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Pretendíamos 

utilizar, também, alguns registros do Jornal do Commercio de Pernambuco, que ainda resistiam 

aos problemas de conservação no Acervo do Arquivo Público Estadual de Pernambuco Jordão 

Emereciano (APEJE), mas as restrições implicadas pela pandemia da Covid-19 nos levaram a 

outras estratégias de investigação4. 

É importante ressaltar que cada grupo de documentação, por apresentar características, 

discursos, lugares de fala e representações diferentes, são, também, para se configurar como 

fonte para a produção historiográfica, analisados a partir de métodos específicos. Nesse sentido, 

os cuidados ao tomar como fonte histórica documentos “oficiais” são imprescindíveis, uma vez 

que tais narrativas não podem ser tomadas como verdades, como defendiam os positivistas da 

Escola Metódica, mas sim como discursos de agentes sociais inseridos em seu tempo, com 

posições e aspirações também específicas. Esse deve ser um exercício constante. 

Entretanto, esses documentos ganharam novos significados de importância, uma vez 

que, segundo a historiadora Tania de Luca (2011), tais documentos interessam menos pelo que 

propriamente dizem do que pela forma que dizem, pelos recursos semânticos, pelos interditos, 

pelos silêncios. O mesmo se aplica aos jornais, que também ganharam novos ritos de 

interpretação e utilidade ao ofício do historiador. “A escolha de um jornal como objeto de 

estudo justifica-se [justamente] por entender-se a imprensa fundamentalmente como 

instrumento de manipulação de interesses e de intervenção na vida social” (CAPELATO; 

PRADO, 1980, p. 19 apud LUCA, 2011, p. 118). Atentar para essas questões, portanto, é 

imprescindível para analisar historicamente os periódicos do período.  

Por fim, os documentos mencionados anteriormente foram selecionados de acordo com 

as contribuições que cada um deles ofereceu para o desenvolvimento desta pesquisa, e serão 

apresentados e analisados ao longo deste estudo a partir de diálogos com a perspectiva 

foucaultiana dos estudos do discurso. Além do próprio autor francês, outros referenciais 

compõem o aporte teórico deste trabalho e também nos auxiliam na leitura das fontes, no 

sentido de possibilitar uma abordagem crítica e questionadora da documentação escolhida. Por 

mais que as fontes estudadas possam suscitar, aqui, um certo “fascínio inquietante”, procuramos 

evitar tratá-las como monumento, ao mesmo tempo em que investimos esforços na tentativa de 

afastar a sedutora abordagem inquisitória. 

                                                           
4 O momento de grande excepcionalidade em que se insere esta pesquisa, imposto pela Pandemia da Covide-19, 

que chegou ao Brasil no primeiro trimestre de 2020, acabou nos levando a priorizar as fontes disponíveis em 

acervos digitais, implicando em novos arranjos estratégicos em termos de metodologia. 
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Desafios e diálogos históricos e historiográficos para o estudo dos Ginásios Orientados para 

o Trabalho  

 O debate historiográfico que norteia este estudo perpassa por duas temáticas centrais 

que compõem o trabalho de pesquisa: a História da Ditadura Civil-Militar brasileira iniciada 

em 1964 e a História da Educação no período, especialmente a que se dedica ao estudo da 

Educação Primária e Média, na qual, dentro do que previa a LDB de 1961, estavam localizados 

os Ginásios, pelo menos até a Reforma do Ensino de 1º e de 2º Graus, de 1971.  

É importante destacar que o campo da História da Educação ainda é um lugar em 

formação se pensarmos a partir de um corpus de produções exclusivamente de profissionais da 

História. Trata-se de espaço povoado em grande medida por pesquisadores das Ciências 

Políticas, Sociais e da Educação, que em muito nos auxilia no sentido de possibilitar diálogos 

importantes para a nossa produção. O recorte temporal em que transita esta pesquisa, até em 

virtude dos traumas mal resolvidos provenientes do período autoritário, parece ter instigado 

maiores esforços às questões políticas, sociais ou mesmo econômicas do período. O que torna 

o diálogo interdisciplinar imprescindível para o nosso estudo. 

Em 1985, o sociólogo e pesquisador da Educação, Luiz Antônio Cunha, em parceria 

com o também educador Moacyr de Góes, publicou a primeira edição do seu livro O golpe na 

Educação, apresentando uma leitura crítica sobre a intervenção militar nas questões 

educacionais. Para os autores, o Estado se apropriou da Educação para impor a sua visão de 

mundo e tornar possível o seu projeto de poder. A obra se tornou um dos marcos da História da 

Educação no período, sendo tomada como referência por diversos estudos atuais, ainda que 

algumas questões trazidas pelo trabalho demandem uma maior atenção, em virtude de novas 

questões levantadas pela historiografia mais recente sobre a Ditadura Civil-Militar brasileira. 

Já na década de 1990, José Winllington Germano escreveu a sua tese de doutorado 

intitulada Estado militar e Educação no Brasil 1964/1985: um estudo sobre a política 

educacional. O trabalho também se configurou como uma obra importante para entender o 

funcionamento das políticas educacionais no regime. Na contramão do que defendia Antônio 

Cunha e Moacyr de Góes, o autor defende, em sua tese, que as práticas de poder não seguem 

uma perspectiva de hegemonia, dado que seria o “braço do Estado” (e não uma classe), no caso 

as forças armadas, que conduziria as relações de dominação. Ainda que o autor admita que a 

intervenção militar na Educação tencione certo grau de legitimação, a função “domínio” 

(coerção-repressão) estaria sobreposta à função “direção” (cultural-intelectual). Seria uma 

ditadura sem hegemonia. 
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Seguindo a linha das pesquisas que estudam a Educação enquanto parte do aparato 

militar da Ditadura, já no final da década de 1990, destacamos a tese de doutorado em Ciências 

Sociais da Suzeley Kalil Mathias, concluída em 1999, com o título Forças Armadas e 

Administração Pública: a participação militar nas Comunicações e na Educação (1963-1990). 

Embora a autora sugira que o uso da Educação pelos agentes da Ditadura obedecia tanto aos 

interesses dos agentes da caserna, quanto das elites dominantes, inclusive considerando a 

participação civil na gestão do Ministério da Educação e Cultura (MEC), ela defende a ideia de 

que havia uma grande hipertrofia militar na burocracia estatal no período.   

O que os trabalhos que elencamos acima têm em comum é que, de forma geral, todos 

reduzem o evento histórico iniciado em 1964 como sendo de caráter quase que exclusivamente 

militar, pelo menos no que se refere à questão da burocracia ligada à estrutura educacional. 

Nesse sentido, nos tempos de maior repressão, em que está inserido o nosso recorte, a 

hipertrofia da caserna teria prescindido de suas bases civis. Essa perspectiva reducionista 

começou a ser questionada pela historiografia brasileira a partir dos anos 2000, oferecendo uma 

tendência de ampliação de abordagem sobre o evento autoritário brasileiro, que se estenderá 

também para o campo da História da Educação. 

Dessa forma, não há como elaborar uma história dos GOT’s sem estabelecer uma 

conexão constante com a produção historiográfica sobre o regime que governou o país no 

período, sobretudo no recorte temporal a que se dedica o estudo (1969-1971), que é de grande 

complexidade e reconhecido teor traumático no campo político e social, além das incontáveis 

controvérsias no campo do planejamento econômico, pelas quais não passam distantes as 

demandas da Educação. Essa complexidade se torna ainda maior quando a historiografia 

brasileira começa a considerar que a gestão da burocracia estatal não seria exclusivamente 

militar, mas contava com certo trânsito civil na coisa pública, mesmo nos tempos de exceção.  

Nas últimas duas décadas, um número expressivo de produções tem se dedicado à 

análise dos múltiplos eventos que formam o que chamamos hoje de Ditadura Civil-Militar 

brasileira, ampliando de forma bastante significativa o campo de observação dessa História. O 

início dos anos 2000 inaugura uma perspectiva de análise historiográfica da Ditadura que 

percebe a participação civil como imprescindível para a compreensão dos eventos pós-1964. 

  Em Ditadura militar, esquerda e sociedade, publicada em primeira edição em 2000, o 

historiador Daniel Aarão Reis Filho sugere que a Ditadura não seria um evento de natureza 

exclusivamente militar, mas fruto de uma complexa relação de interesses, em que segmentos 

da sociedade civil não se furtaram em participar. Para além disso, ajudaram a sustentá-la. O 

trabalho de Reis Filho, até então mais um estudo sobre o regime autoritário, acabou se tornando 
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um marco que levaria uma série de historiadores e historiadoras a ampliarem seus olhares em 

relação ao evento.  

 Em 2013, a historiadora Tatyana de Amaral Maia, publicou um artigo em que ressalta a 

importância da perspectiva historiográfica trazida pelo autor. Ao analisar o “ideário do 

civismo”, corrente de pensamento que norteou as políticas públicas voltadas à cultura e à 

Educação durante o regime, a autora discute a participação civil na estrutura burocrática militar, 

no sentido de se formar o cidadão considerado ideal. No mesmo trabalho, ela elenca algumas 

importantes produções que dialogam com Reis Filho, no sentido de problematizar a 

participação civil em diferentes frentes do regime.  

 Um dos trabalhos elencados por Maia é a tese de doutorado da historiadora Lúcia 

Grinberg, defendida em 2004, de título Partido Político ou Bode expiatório: um estudo sobre 

a Aliança Renovadora Nacional (Arena), (1965-1979). Em mais uma das publicações que 

investigam a participação civil nas engrenagens construídas pelos agentes da caserna, Grinberg 

não enxerga a Arena apenas como um partido a serviço do poder executivo, mas como uma 

organização que também tinham demandas próprias, muito em função da formação política de 

significativa parcela dos seus membros, que, embora conservadores, já possuíam agendas que 

precediam a sua fundação, em 1966.  Segundo Grinberg (2009, p. 36-37), a memória construída 

no sentido de negar certa autonomia aos integrantes do partido, reflete, na verdade, a dificuldade 

de reconhecer o apoio por uma parcela da sociedade, não apenas ao golpe de 1964, mas também 

ao regime em seus 21 anos de existência.  

 A própria Tatyana Maia, em sua tese de doutorado intitulada Cadeias da cultura 

nacional: o Conselho Federal de Cultura e o papel cívico das políticas culturais na ditadura 

civil-militar (1967-1975), defendida em 2010, chamava a atenção para o fato de que o Conselho 

Federal de Cultura (CFC), órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

contava com a participação de vários intelectuais, de diversas perspectivas ideológicas e 

políticas. Embora escolhidos pelo MEC e empossados pelo presidente da República, muitos 

desses intelectuais exerciam certo trânsito na coisa pública desde a década de 1930. Os 

intelectuais do CFC, assim como de outros setores civis que em algum momento tiveram 

participação no regime autoritário, obedeciam, segundo a autora, uma ideia de ambiguidade, 

oscilando entre momentos de “proximidade-legitimidade” e outros de “clara oposição” (MAIA, 

2012, p. 29). Estes ocupavam uma “zona cinzenta”5.  

                                                           
5 Expressão utilizada pelas historiadoras Denise Rollemberg e Samantha Quadrat Vaz na coleção A construção 

Social dos Regimes Autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX, Brasil e América Latina, 

publicada em 2010, fazendo referência a Pierre Laborie (MAIA, 2012, p. 73). 
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 Ao partirmos para uma historiografia mais especificamente ligada ao nosso objeto, 

portanto, aos Ginásios Orientados para o Trabalho (GOT’s), percebemos que ainda há uma 

grande ausência de trabalhos. Trata-se de um campo quase inexplorado. Para expandir nosso 

referencial teórico a um corpus que possa ir além dos já citados estudos sobre a História da 

Educação na Ditadura Civil-Militar, partimos em uma busca mais específica. Ao pesquisarmos 

no acervo da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), não encontramos 

nenhum trabalho sobre o tema realizado por pesquisadores da História. Nesse sentido, como já 

tem sido comum em nossa pesquisa, direcionamos nossas buscas aos pesquisadores da 

Educação, nos quais encontramos dois interessantes estudos sobre o tema. 

Curiosamente, encontramos um trabalho fruto de uma dissertação de mestrado 

apresentada ainda durante o regime. A pesquisadora da Educação Zilda Clarice Rosa Martins 

Nunes concluiu sua dissertação em 1979, dando o título de A modernização do ginásio 

secundário e a manutenção da ordem. Nesse estudo, ela dedica uma parte da pesquisa aos 

GOT’s. A autora defende a ideia de que esses equipamentos foram criados, ou ressignificados, 

em relação à lógica anterior (os ginásios tradicionais) como estratégia para implementação da 

Reforma do Ensino de 1º e de 2º de 1971, em âmbito nacional. A ideia defendida por Zilda 

Nunes dialoga com o que apresenta Antônio Cunha (1989), que afirma que os GOT’s, em sua 

configuração, pareciam ter sido feitos sob medida para o segundo segmento do Ensino de 1º 

Grau, estabelecido pela Reforma de 1971. Veremos que aqui foi preciso ampliar essa análise. 

Outro trabalho que encontramos com a temática mais específica em relação ao nosso 

objeto foi a tese de doutorado da também pesquisadora da Educação Joice Estacheski, defendida 

em 2019, com o título de O processo de implantação do Ensino de 1º grau instituído pela Lei 

nº 5.692/71 na rede escolar paranaense: uma análise a partir da documentação do Conselho 

Estadual de Educação. Além da tese, a autora publicou, durante a sua pesquisa de doutorado, 

o artigo O trabalho como vocação: o objetivo dos Ginásios Orientados para o Trabalho. No 

referido artigo, a autora apresenta suas primeiras reflexões históricas sobre os Ginásios 

Orientados para o Trabalho no estado do Paraná, chamando atenção para o fato de que ainda há 

poucos estudos sobre a temática no campo acadêmico, o que reforça o caráter desafiador do 

nosso estudo, ainda que em se tratando de um recorte espacial distinto.  

Os estudos elencados acima indicam, antes de tudo, que a produção acerca, não apenas 

especificamente dos Ginásios Orientados para o Trabalho (GOT’s), mas da História da 

Educação na Ditadura Civil-Militar como um todo, ainda é um campo em maior medida 

ocupado por outras áreas do conhecimento. Desse modo, o diálogo interdisciplinar foi 

absolutamente importante e necessário. Por outro lado, o aporte teórico do nosso campo de 
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conhecimento nos permitirá ressignificar, não só o evento histórico, mas a leitura do objeto, 

atribuindo-lhe, à luz da História, novos sentidos. 

O despertar de um interesse: a Educação e o trabalho 

Os primeiros contatos com a questão do trabalho, enquanto categoria importante para 

se pensar os fenômenos sociais, deram-se ainda em minha6 primeira graduação, no curso de 

Ciências Sociais, concluído em 2012, quando estudei o fenômeno do "mototaxismo", enquanto 

estratégia de reprodução social no âmbito do trabalho informal, na cidade de Moreno, em 

Pernambuco.  

Entretanto, foi na segunda graduação, em História, que despertei o interesse pelos 

estudos da Educação. Em 2014, ao participar da "I Prática Integrativa: História, Educação e 

Direitos Humanos", promovida pela disciplina de "Estrutura e Funcionamento da Educação 

Brasileira", ministrada pelo professor Humberto da Silva Miranda, na UFRPE, tive a 

oportunidade de conhecer um pouco da História da Educação na Ditadura Civil-Militar. Nunca 

mais abandonaria o tema. 

Em 2016, ingressei no Laboratório de História das Infâncias do Nordeste (LAHIN), 

coordenado também pelo professor Humberto Miranda, onde me aproximei ainda mais dos 

estudos das Infâncias e da Educação. Decidi, então, retomar o recorte temporal da Ditadura 

Civil-Militar para estudar, na Iniciação Científica e na monografia do curso de História, a 

Implantação da Reforma do Ensino de 1° e de 2° Grau de 1971, em Pernambuco. 

Foi a partir desse estudo que me deparei, pela primeira vez, com uma certa sigla, até 

então estranha, "GOT's". Eram os Ginásios Orientados para o Trabalho. Percebi que esses 

Ginásios desempenharam um papel importante dentro do projeto de formação de mão de obra 

para o modelo de desenvolvimento que o Estado buscara empreender. Notei, ainda, que eles 

representaram uma etapa de “preparação” para a Reforma de 1971. Esse foi o “estalo” que me 

fez pensar no projeto de mestrado. 

Optei por uma perspectiva de História que me possibilitasse questionar o discurso 

institucional de que o processo de modernização do Ensino Secundário, que sustentou a criação 

e o espalhamento dos GOT's no Brasil, especialmente no governo Médici, teria democratizado 

o ensino nos Ginásios; de que tal projeto profissionalizante suprimiria o dualismo na Educação; 

e de que a associação simplista entre Educação e desenvolvimento traria o bem-estar social à 

                                                           
6 Neste momento, em que apresento a minha trajetória acadêmica, faço, de forma excepcional neste trabalho, o 

uso da primeira pessoa do singular.  
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população. Propus aqui uma “fissura” aos documentos institucionais e a adoção de novos 

sentidos à história dos Ginásios no Brasil e no estado de Pernambuco.  

Após essa introdução que norteia o trabalho de pesquisa, a próxima etapa será 

apresentada em três capítulos. O primeiro capítulo debaterá o cenário histórico em que o projeto 

GOT’s foi espalhado pelo Brasil, integrando um programa de orientação de crianças e 

adolescentes para o mundo do trabalho. Para tanto, será discutido sobre como se desenhava o 

país em seus aspectos político, social e econômico entre o final dos anos de 1960 e início dos 

anos de 1970. Essa leitura de cenário possibilita discutir, ainda, sobre como esses equipamentos 

de ensino integraram uma política educacional amplamente complexa, que atendia a um 

programa de governo baseado na perspectiva do desenvolvimento econômico e no controle 

social, e que contava com diversos interesses em jogo.   

O segundo capítulo procurará refletir sobre como o discurso em torno do trabalho e do 

desenvolvimento econômico atuou como estratégia de geração de consenso por parte do regime, 

sobretudo durante o governo Médici, que mesmo nos tempos de maior repressão política e 

social, não abriu mão da pretensão de legitimidade. A chamada modernização do Ensino 

Secundário ajudou a legitimar o processo de transformação dos Ginásios tradicionais 

(acadêmicos) em Ginásios voltados para o trabalho, que acarretou em uma série de distorções 

sociais no campo da Educação e sofisticou o dualismo no ensino do país. Nesse sentido, será 

analisado como o próprio presidente Médici investiu nesse discurso como algo “justo e digno 

de apoio”. Um projeto de governo que atendia a interesses específicos de grupos de poder, mas 

que foi apresentado, no discurso, como sendo de interesse comum.  

O terceiro capítulo discutirá sobre como o projeto GOT’s foi apresentado em 

Pernambuco a partir de 1969, no âmbito da política de modernização do Ensino Secundário 

empreendida pelo MEC, e como a classe política local que ocupava espaços de poder no 

período procurou legitimá-lo, não apenas no sentido de reproduzir os discursos e as práticas do 

poder central do regime, mas também para, através deles, viabilizar um projeto de formação 

para o trabalho que atendesse aos interesses locais. Analisar-se-á, ainda, o papel dos Ginásios 

dentro desse complexo jogo de poder em torno da Educação pernambucana, em um cenário no 

qual os problemas educacionais evidenciavam as distorções do projeto de desenvolvimento 

empreendido no estado.  

Este trabalho transitará, a partir daqui, pela paisagem histórica em que emergem esses 

novos Ginásios nos cenários nacional e pernambucano. Convido cada leitora e cada leitor a 

mergulhar, à luz de uma análise crítica, nas narrativas e nos discursos que tangenciam a história 

dos Ginásios Orientados para Trabalho.    
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CAPITULO I 

O DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO E A POLÍTICA EDUCACIONAL: UMA 

LEITURA DE CENÁRIO (1969-1971) 

 

Neste capítulo, discutiremos o cenário histórico em que os Ginásios Orientados para o 

Trabalho (GOT’s) ganham papel preponderante, enquanto parte de um programa de governo 

que utilizou a Educação como campo estratégico na formação do “cidadão cívico” e orientado 

prioritariamente para o mundo do trabalho. Para tanto, procuramos fazer uma leitura do 

ambiente político, social e econômico do país no período que compreende o recorte temporal 

deste estudo (1969-1971), dando uma maior ênfase ao governo do presidente que ocupou o 

poder no período, o general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), mas, sem desconsiderar as 

mudanças e permanências oriundas dos governos anteriores. 

Dividimos o presente capítulo em duas partes: na primeira, procuramos debater o Brasil 

do final dos anos de 1960 e início dos anos 1970, em seus aspectos políticos, sociais e 

econômicos, trazendo o momento considerado como o de maior repressão durante o período da 

Ditadura Civil-Militar brasileira, e como essas questões sócio-políticas dialogam, enquanto 

projeto de governo, com as demandas da Educação. Para tanto, fizemos uma breve discussão 

sobre a questão da repressão na passagem do governo de Artur da Costa e Silva (1967-1969) 

para o governo Médici; em seguida, analisamos as distorções decorrentes do chamado 

“milagre” econômico, evidenciado nos primeiros anos do governo do general presidente; por 

fim, estudamos a questão da noção de cidadania e do civismo, procurando entender que tipo de 

cidadão o Estado de então pretendia formar. 

Na segunda parte do capítulo, estabelecemos um diálogo entre as políticas educacionais 

e o projeto de desenvolvimento econômico estabelecido no período, que têm forte influência da 

perspectiva utilitarista de Educação e do tecnicismo, procurando, ainda, entender como a 

perspectiva profissionalizante de ensino ganhou status de prioridade nunca visto antes no debate 

educacional brasileiro. Para tanto, analisamos um corpus documental oficial sobre o governo 

Médici, no que se refere à sua política econômica desenvolvimentista, que teve a Educação 

como lugar estratégico de materialização; em seguida, estudamos os planos de desenvolvimento 

no período, especialmente o Programa Estratégico de Desenvolvimento - PED - (1968 a 1970) 

e o Programa de Metas e Bases para a Ação do Governo - MBAG - (1970 a 1973); por fim, os 

conceitos e os impactos da perspectiva profissionalizante da Educação, nos quais surgem os 

GOT´s e são gestadas as reformas educacionais com foco no mundo do trabalho.  
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1.1 Um incômodo cenário: entre a repressão e as distorções de um “milagre”  

Como já sugerimos anteriormente, embora este estudo se dedique, em sua maior parte, 

a um recorte temporal que corresponde ao governo Médici, é importante deixar claro que muitas 

políticas empreendidas em seu mandato foram gestadas em governos anteriores, sobretudo 

durante o período Costa e Silva (1967-1969), inclusive no que se refere ao aparelho institucional 

de repressão (no campo político) e, também, ao que se refere à esfera do planejamento (no 

campo social e econômico).  Cabe ressaltar, ainda, que em maior ou menor medida, todo 

empreendimento político do Estado tinha, no sistema educacional, um lugar estratégico.  

O Brasil, entre a passagem do governo Costa e Silva e os primeiros anos de Médici, 

apresentava uma das piores faces de sua história recente. Era um incomodo cenário. Naquele 

momento, qualquer divergência se configuraria como uma ameaça aos interesses da Ditadura, 

um pretexto ao arbítrio. Nas palavras de Daniel Aarão Reis Filho: 

 

Costa e Silva relançou a dinâmica do arbítrio [...] fechando o parlamento por 

tempo indeterminado, recobrando amplo poderes discricionários e reinstaurando, 

de modo inaudito, o estado de exceção, a ditadura. Um golpe dentro do golpe. A 

ditadura sem disfarces, escancarada. (REIS FILHO, 2014, p. 73). 

 

Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência em 30 de outubro de 1969 e nela 

permaneceu até 15 de março de 1974. Seu governo ficou conhecido como o que promoveu a 

maior repressão aos opositores por parte do Estado. Entretanto, os tempos de exceção 

vivenciados em seu governo, em muito foram possibilitados pelas medidas tomadas pelo seu 

antecessor, o presidente Artur da Costa e Silva, que dentre outras medidas, decretou, em 13 de 

dezembro de 1968, o Ato institucional nº 5 (AI-5).  

Com o AI-5, Costa e Silva pôs fim a uma forte onda de manifestações contra o seu 

governo e, de certa maneira, contra o regime como um todo. Entre os anos de 1966 e 1968, o 

Brasil presenciou uma série de movimentos contrários à Ditadura, dos quais se destacaram as 

ações estudantis, como a Passeata dos Cem Mil, ocorrida no Rio de Janeiro, em 26 de junho de 

1968, contando, inclusive, com a participação de militantes de outros setores, como artistas e 

intelectuais.  

A institucionalização da repressão, gestada ainda em Costa Silva, como vimos, terá seus 

efeitos de forma absolutamente contundente na transição e, propriamente, no governo Médici. 

Como explicam Maria Araújo, Desirree Santos e Izabel Silva: 

 

Entre 1969 e os primeiros anos da década de 1970, o país viveu um período que 

ficou conhecido como “os anos de chumbo”. A ditadura havia silenciado o 

movimento sindical, os partidos e movimentos de oposição, estudantes, 
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intelectuais e artistas. Com o campo de ação reduzido e vigiado, uma parte da 

esquerda buscou referência nos movimentos de guerrilha dos anos 1950 e 1960 

(como as lutas anticoloniais, a guerrilha vietnamita e a Revolução Cubana) e 

optou pela luta armada para enfrentar o regime. (ARAÚJO; SANTOS; SILVA 

2013, p. 20).  

 

Como podemos observar na fala das autoras, já a partir dos primeiros anos do governo 

Médici houve uma desmedida onda de repressão por parte do Estado autoritário, que levou a 

um silenciamento da oposição e a condução de parte desses opositores à luta armada, que fora 

violentamente reprimida. “[...] Em poucos anos as organizações foram destruídas pela 

repressão, deixando um saldo de inúmeros mortos, desaparecidos, presos, exilados e banidos” 

(ARAÚJO; SANTOS; SILVA, 2013, p. 20).  

Diante desse cenário, emerge um grande problema ao ofício do historiador, que é lidar 

com os traumas da História. Nas linhas introdutórias desse trabalho, já chamamos a atenção 

para os cuidados teóricos e metodológicos que devemos tomar ao tratarmos desse recorte 

temporal e temático, sobretudo no que tange ao debate político que, indubitavelmente, carrega 

consigo os traumas ainda mal resolvidos da História. Isso ocorre, sobretudo, porque “em muitos 

casos, os processos de memória, trauma e reparação ainda estão em curso e diferentes versões 

ainda estão em disputa - tanto na memória como na história” (ARAUJO; SANTOS; SILVA, 

2013, p.9). 

Embora a responsabilidade social e ética do ofício do historiador e da historiadora nos 

implique denunciar e condenar todas as formas de violência existentes nos eventos históricos, 

como é o caso do regime civil-militar brasileiro, é importante destacar que, como coloca Carlos 

Fico,  

 

[...] [os historiadores] não devem encobrir a necessidade de distanciamento 

histórico - não no sentido de um objetivismo referido a pretensões de 

neutralidade, mas tendo em vista um esforço de objetividade que precisa ser 

revalorizado” (FICO, 2013, p. 241, grifo nosso).  

 

É preciso evitar, então, certas explicações generalizantes que podem incorrer em uma 

perspectiva acrítica ou mesmo ingênua de análise sobre o vento. A esse respeito, Fico (2013, p. 

241) nos lembra que, “frequentemente, a historiografia posterior a eventos traumáticos assume 

um tom condenatório, consequência da compreensível tendência que todos temos de condenar 

o mal”. Entretanto, a função denunciadora que assumimos aqui não deve ser entendida como 

algo inquisitório sobre o passado, mas como recurso para uma leitura crítica da História, que 
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favoreça um debate racional, em consonância com os valores democráticos de sociedade e com 

os Direitos Humanos. 

Nesse sentido, procuramos escapar, como sugere Daniel Aarão Reis Filho (2014), às 

perspectivas maniqueístas de análise, visto que o debate de contraposições entre “o bem e mal”, 

“o herói e o vilão”, “a vítima e algoz” pode incorrer em certos deslizes, levando-nos a uma 

abordagem simplista do problema. Como diz o autor, trata-se de uma construção histórica que 

deve ser analisada a partir de eventos múltiplos e complexos, que não permite generalizações. 

Um dos fatores que remetem a essa complexidade é justamente a participação civil no processo, 

sem a qual, o regime provavelmente teria sucumbido, mesmo nos anos de “chumbo”. Como 

coloca Tatyana Maia (2013, p. 184, grifo nosso), as “relações de ambivalências, silêncios e 

consensos, [são] tão importantes quanto a repressão e o terror na manutenção do regime”. 

Segundo Maia (2013, p. 184), a truculência e o autoritarismo gestados na caserna 

caminharam em paralelo com os interesses de elites civis que participaram do processo. Essas 

elites “promoveram manifestações entusiásticas em favor da intervenção militar e ingressaram 

nas fileiras estatais para propor projetos de desenvolvimento para a nação” (MAIA, 2013, p. 

184). São grupos que, muitas vezes, nos complexos jogos de interesses, não ocupavam um lugar 

fixo, flertando em algum momento com o regime, transitando em uma “zona cinzenta”. 

Essa análise, que se propõe a fugir da perspectiva dicotômica que emergiu na 

historiografia, fruto da memória construída após o processo de redemocratização, permite-nos 

pensar, de forma mais crítica, o que estamos chamando nesta pesquisa (e também em outros 

estudos anteriores) de “complexo arranjo de interesses em torno da Educação”, no qual 

diferentes grupos de poder transitaram, em maior ou menor medida, entre os agentes do Estado 

ditatorial oriundos da caserna. Para entendermos esse processo, é preciso sempre considerar a 

chamada “zona cinzenta”. 

A passagem do governo Costa e Silva para o governo Médici foi marcada por uma série 

de ambiguidades no campo político, social e econômico. Era o país do “Brasil, grande 

potência”, mas também o país do “Brasil, ame-o ou deixe-o”; era o país da “euforia 

desenvolvimentista”, mas também era o país da “grande concentração de renda”; era o “país 

que fortalecia consideráveis estratos das classes médias”, mas era o país que “criava um exército 

de trabalhadores excluídos, sem acesso aos postos de trabalho e sem acesso aos bens de 

consumo que o milagre traria”.   

Com um grande incentivo estatal na economia, gestado ainda em Costa e Silva e as 

condições internacionais mais favoráveis possíveis, o Brasil alcançou, em termos numéricos, 
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um patamar de crescimento econômico bastante expressivo para os padrões da época, mas 

também o seria nos padrões de hoje. Nas palavras de Reis Filho: 

  

A sinfonia dos índices anuais do Produto Nacional Bruto (PNB) era doce música 

para todos que se beneficiavam [...]. A dança para o alto, dos números 

impressionava, e impressionam até hoje, já que o país nunca mais apresentou tão 

elevados resultados: 9,5%, em 1970; 11,3%, em 1971, 10,4%, em 1972; 11,4%, 

em 1973. (REIS FILHO, 2013, p.79). 

  

 Essa dança para o alto, dos números, mencionada por Daniel Aarão Reis Filho, 

alavancou o crescimento da economia brasileira em diversos setores, como a construção civil, 

a indústria, o setor de exportações e, até mesmo, os bens de consumo, que fez com que o 

governo Médici conseguisse certo apoio, inclusive popular, em meio ao momento de maior 

repressão em toda história da Ditadura Civil-Militar brasileira. Segundo Luiz Carlos Delorme 

Prado, “no momento em que o governo militar cometia as suas maiores atrocidades - 

institucionalizou a tortura; cerceou a imprensa; e instaurou a censura prévia -, o apoio popular 

ao governo aumentou assustadoramente” (PRADO, 2011, p. 31). Ainda segundo o autor, esse 

apoio se deu “porque o crescimento da economia trazia a aparência de normalidade” (PRADO, 

2011, p. 31). 

 Essa aparência de normalidade se dava não necessariamente devido a ganhos reais em 

todos os setores da população, mas em maior medida por outros dois fatores: em primeiro lugar, 

pelo pesado investimento por parte do Estado na propaganda em torno do “milagre”. Em 

segundo lugar, pelo o discurso em torno do ideário do civismo, que argumentava que era função 

do cidadão brasileiro e patriota colocar o crescimento do país como prioridade, em detrimento 

de suas aspirações pessoais, pois o sucesso da nação garantiria o bem-estar para todo o povo 

brasileiro.     

De fato, alguns setores se beneficiaram bastante nos tempos do “milagre”. Segundo Reis 

Filho (2014, p. 87), ainda que tenha gerado desigualdades de todo tipo, sociais e regionais, foi 

capaz de beneficiar diversos setores, como, por exemplo, estratos da classe média urbana e 

certos segmentos do funcionalismo público que se beneficiaram das benesses do corporativismo 

estatal. Esses grupos tiveram acesso rápido e facilitados a imóveis e automóveis no período. 

Embora essa parcela beneficiada pela política econômica do governo Médici representasse um 

número significativo, não tem qualquer comparação com o enorme contingente de brasileiros 

em situação de miserabilidade registrado nos primeiros anos da década de 1970.  

O governo federal procurava “corrigir” as distorções sociais que o êxito econômico, em 

termos numéricos, não era capaz de disfarçar, através de suas inúmeras propagandas estatais. 

“O governo Emílio Garrastazu Médici criou então uma agência própria de propaganda, a 
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Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp), para martelar slogans otimistas, animando, 

encorajando, com mensagens positivas, construtivas e ufanistas” (REIS FILHO, 2014, p. 81). 

Para além disso, não podemos perder de vista que, nos casos em que a propaganda não surtisse 

o efeito esperado, restava todo o aparato de contenção que o Estado tinha à sua disposição. 

Como já dissemos: era também o país do “Ame-o ou deixe-o”. 

De acordo com José Willington Germano, o discurso propagandista que o governo se 

esforçava cotidianamente para legitimar não era capaz de apagar as desigualdades geradas no 

processo. As ações do governo, no que se refere à economia, além de não corrigir as assimetrias 

históricas existentes entre a população brasileira, agravaram ainda mais as disparidades. Nas 

palavras de Germano: 

 

Na prática, as suas políticas concorriam para manter ou mesmo aumentar, de 

forma dramática, os índices de pobreza relativa – mesmo num contexto de 

crescimento econômico – mediante a intensificação da exploração da força de 

trabalho, da concentração desmedida de renda e da manutenção de um numeroso 

exército industrial de reserva. (GERMANO, 1990, p. 139-140). 

 

A combinação crescimento econômico expressivo e concentração de renda nas mãos de 

um grupo muito menor de pessoas alavancou o problema das desigualdades sociais, que poderia 

ser notado pelo observador mais desatento ou mesmo pelo mais tendencioso. Como afirma 

Olinda Noronha (1994, p. 245), não havia crescimento nem euforia que pudesse apagar o fato 

de que, em termos gerais, estas não significaram melhoria de condições de vida para a 

população.  

Segundo Reis Filho (2014), os problemas sociais eram tão evidentes que, em dado 

momento, o próprio Médici, contrariando os slogans da sua própria agencia de propaganda, a 

AERP, colocou em polos opostos o êxito econômico e a questão social. Isso pode ser observado 

em um discurso do então presidente, no qual, ainda que na tentativa de enaltecer os primeiros 

anos do regime, seja por uma falha momentânea, seja por um estalo inesperado de sinceridade, 

acabou admitindo que as condições sociais da maior parte da população brasileira eram 

precárias.  

[...] apesar desse esforço revolucionário de seis anos, quando nos voltamos para à 

realidade das condições de vida da grande maioria do povo brasileiro, chegamos 

à pungente conclusão de que a economia pode ir bem, mas a maioria do povo 

ainda vai mal. (MÉDICI, 1970, p. 70).7 

 

                                                           
7 Discurso proferido na aula inaugural da Escola Superior de Guerra, na Guanabara. Rio de Janeiro, 10 de março 

de 1970. Ver: MÉDICI, Emílio Garrastazu. Nova consciência de Brasil. 3. ed. Brasília: Secretaria de Imprensa 

da Presidência da República, 1973. 
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 A fala do presidente Médici, registrada em documento publicado pela própria Secretaria 

de Imprensa da Presidência da República, ainda durante o seu governo, ajuda a desconstruir 

uma ideia difundida pelo senso comum, de que o “milagre” teria atenuado os problemas sociais 

dos brasileiros. Quando, na verdade, como podemos perceber, tanto no debate teórico, quanto 

nesse raro pronunciamento do Médici, em que admite a ineficiência da política socioeconômica 

dos primeiros anos do regime, a realidade da maioria do povo não condizia com os discursos 

entusiasmados em torno do crescimento do PNB8 percebido em seu governo.  

Essa breve discussão que fizemos até então, evidencia que o resultado da política 

econômica dos primeiros anos do governo Médici, ainda que beneficiasse uma parcela da classe 

média urbana e um grupo específico de funcionários estatais, não levou os efeitos do “milagre” 

a todos que nele acreditaram, por mais fé que tivessem. A concentração de riqueza e poder nas 

mãos de um grupo muito menor de pessoas do que a grande população brasileira de então, 

acentuou as muitas formas de desigualdades no país. Muitas distorções sociais e regionais 

emergiram também desse processo. Eram os problemas históricos agora potencializados por 

disparidades novas. Um preço que se paga até hoje, mesmo com os avanços com as políticas 

sociais de distribuição de renda empreendidas no século XXI. 

1.2 Que cidadão? Cidadania, civismo e disciplina nos tempos de exceção  

Dissemos algumas vezes neste estudo que a Educação sempre foi um campo de 

preocupação por parte dos governantes. É assim que quase todos os governos elaboram seus 

planos nacionais ou suas reformas para a Educação, fazendo deles, como coloca Suzeley Kalil 

Mathias (2004), o reflexo de seus objetivos políticos. Se nos estados democráticos a Educação 

é um campo de disputa política, em períodos ditatoriais ela se torna um “imperativo”, ainda que 

divergências internas possam surgir. Partindo desse princípio, a noção de cidadania e de 

civismo se constituíram como questões de extrema importância dentro do debate educacional 

brasileiro. 

Como explica Tatyana Maia (2013, p. 201), “a noção de civismo era irremediavelmente 

associada ao fenômeno da cidadania. É impossível investigar o projeto político que constitui o 

civismo sem relacioná-lo com o ideal de cidadania”. Nesta etapa do nosso estudo, discutiremos 

a perspectiva de cidadania gestada nos primeiros anos da Ditadura Civil-Militar brasileira e 

                                                           
8 O PNB corresponde ao conjunto de bens e serviços produzidos por pessoas e empresas do país, não importando 

onde, considerando o critério da nacionalidade. Ver: PRODUTO Nacional Bruto: o que é e como é calculo o 

PNB.  Dicionário Financeiro. 2021. Disponível em: https://www.dicionariofinanceiro.com/pnb/. Acesso em 14, 

mar. 2021. 

https://www.dicionariofinanceiro.com/pnb/
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empreendida, em grande medida, no governo Médici, partindo de um sugestivo 

questionamento, que não só permeou os debates sobre os planejamentos para a Educação, mas 

também para toda a sociedade: “que cidadão pretendemos formar (ou qual é o cidadão 

considerado ideal)”?   

É importante destacar que essa era uma preocupação tanto dos militares, quanto da 

tecnocracia civil que ocupava os postos de destaque dentro Ministério da Educação e Cultura, 

do Conselho Federal de Educação e também dos Conselhos Estaduais, entre o final dos anos de 

1960 e início de 1970. Mathias (2004), que destaca a “militarização da burocracia estatal” 

durante o governo Médici, ressalta também a participação civil em postos-chave no campo 

educacional, como as diretorias de ensino e o CFE.  

 

No governo Médici, o ministro é um militar, o coronel Jarbas Passarinho. Embora 

possa ser considerado um híbrido – como eram chamados aqueles que, originários 

da caserna, tinha carreiras civis –, pois também fez carreira política, esse coronel 

deixa claro que o fato de ser militar sempre determinou suas decisões na vida 

pública. É assim que o setor castrense enquista o MEC. O secretário geral é um 

coronel, como também é o diretor da DISI. [...] a Comissão Nacional de Moral e 

Civismo é presidida por um almirante, assim como o Conselho Nacional de 

Desportos. Porém, os setores ligados mais diretamente ao ensino são mantidos: as 

diretorias de ensino permanecem em mãos civis. O mesmo acontece com as 

nomeações para o Conselho Federal de Educação. (MATHIAS, 2004, p.184-185). 

  

 Diante do que coloca a autora, como podemos ver, e se pensarmos o Sistema 

Educacional (ou os sistemas educacionais, como sugere o professor Dermeval Saviani) como 

um todo, o projeto de “civismo” parece ser um empreendimento da moral militar, mas com 

certa dose de participação civil na elaboração e disseminação do discurso cívico na sociedade, 

o que viria a contribuir no processo de legitimação, ainda que não generalizado, das políticas 

econômicas que, como já colocamos, suscitaram uma série de distorções sociais, além do 

cerceamento das liberdades coletivas e individuais, resultantes da política de repressão 

evidenciadas no governo Médici. 

O civismo passou a ser, então, um ideário estratégico, tanto nas políticas, quanto nos 

discursos do governo. Tal noção cívica deveria ser incorporada à cultura do povo Brasileiro, o 

que não passou despercebido nem pelos militares, nem pelos intelectuais ou tecnocratas do 

MEC.  

 

A relação entre o cidadão e a sociedade civil, estabelecida através do processo de 

conscientização cívica, pressupunha a participação ativa desse patriota na 

condução dos destinos da nação, atribuindo-lhe como dever máximo a defesa dos 

valores superiores diante das ameaças provocadas pelas mudanças sociais. 

(MAIA, 2013, p. 189). 
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 Não cabia ao cidadão de consciência cívica o questionamento das políticas públicas que, 

por ora, não lhe trazia qualquer benefício, pois era preciso acreditar no planejamento 

sistematizado dos que agora conduziriam a pátria ao futuro, sem perder de vista os mártires 

nacionais do passado. Não poderia haver espaços para subjetivismos de quaisquer questões 

sociais emergentes, mas ao pragmatismo concreto e otimista. No seu discurso de posse, 

proferido em 30 de outubro de 1969, Médici destacou, em uma fala de tradicional ufanismo:  

Homem da caserna, creio nas virtudes da disciplina, da ordem, da unidade de 

comando. E creio nas messes do planejamento sistematizado, na convergência de 

ações, no estabelecimento das prioridades (MÉDICI, 1969). 9 

 

Entretanto, convém lembrar que a ideia de formar o cidadão patriota, capaz de colocar 

os interesses da nação acima de qualquer perspectiva individual ou mesmo da coletividade (no 

sentido crítico), não era algo que necessariamente surgiria apenas entre o fim do governo Costa 

e Silva e início do governo Médici. Era um sonho já antigo, mas que, provavelmente, nunca 

encontrou status de unanimidade.  Nas palavras de Mathias (2004): 

 

Lembremo-nos de que o ensino de Moral e Cívica há muito vinha sendo pensado, 

tendo havido diversas intervenções nesse sentido nas discussões do Conselho 

Federal de Educação, bem como nas escolas Estaduais, desde sua criação. A não 

introdução dessa disciplina mostra a falta de consenso que cercava a discussão, o 

que talvez explique a sua transformação em disciplina obrigatória para todos os 

níveis do ensino por meio de um decreto de junta militar (MATHIAS, 2004, p. 

162).  

 

 Ainda durante o governo Costa e Silva, o Decreto-Lei nº 869, de 12 de setembro de 

1969, baseado, segundo texto do próprio decreto, nos Atos Institucionais nº 12 (AI-12) e nº 5 

(AI-5), dispensou qualquer necessidade de consenso ou unanimidade, e instituiu, “em caráter 

obrigatório, como disciplina e, também, como prática educativa, a Educação Moral e Cívica, 

nas escolas de todos os graus e modalidades, dos sistemas de ensino no País”10. O mesmo 

decreto traria, ainda, em seu artigo 2º, no parágrafo 3º, que:   

 

No sistema de ensino superior, inclusive pós-graduado, a Educação Moral e 

Cívica será realizada, como complemento, sob a forma de Estudos de Problemas 

Brasileiros, sem prejuízo de outras atividades culturais visando ao mesmo 

objetivo.11 

 

                                                           
9 Discurso de posse do presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Proferido em 30 de outubro de 

1969. Disponível no Acervo da Biblioteca da Presidência da República. 
10 BRASIL. Decreto-Lei nº 869, de 12 de setembro de 1969. Dispõe sêbre a inclusão da Educação Moral e Cívica 

como disciplina obrigatória, nas escolas de todos os graus e modalidade, do sistema de ensino no país, e dá outras 

providências.   
11 Idem.  
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 Segundo Luiz Antônio Cunha (1989, p. 74), a saída de alguns conselheiros de natureza 

mais democrática, que até então deixava a questão da moral e civismo na escola a critério dos 

educadores (onde muitos, por iniciativa própria e por uma coragem desmedida, a resistia), 

aliada à prerrogativa dos Atos Institucionais, abriu caminho para sua obrigatoriedade, inclusive, 

como indica o Decreto-Lei, no ensino superior. Ainda segundo o autor: 

 

Ela deveria ser uma prática educativa visando formar nos educandos e no povo 

em geral o sentimento de apreço à Pátria, de respeito às instituições, de 

fortalecimento da família, de obediência à Lei, de fidelidade ao trabalho e de 

integração na comunidade, de tal forma que todos se tornem, em clima de 

liberdade e responsabilidade, de cooperação e solidariedade humanas, cidadãos 

sinceros, convictos e fiéis no cumprimento de seus deveres. (CUNHA, 1989, p. 

74). 

 

 O trecho traz o ideal de cidadania que o Estado pretendia. Um cidadão em consonância 

com a manutenção da ordem, obediente às leis e com apreço incondicional à Pátria. Em um 

cenário no qual as distorções do projeto econômico começavam a se fazer notáveis, até mesmo 

para o observador mais distraído, formar um cidadão que aceitasse a sua sorte era condição 

necessária à estabilidade nacional. O projeto em torno do ideário do civismo na Educação 

deveria acelerar o processo que Foucault chamou de “mecânica do poder”, segundo o qual “[...] 

define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o 

que se quer, mas para que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 

que se determina” (FOUCAULT, 1987, p. 164-165). 

 O que fica bastante evidente, portanto, é que, embora a noção de civismo tenha sido 

associada à ideia de cidadania, tanto no discurso quanto nas práticas estatais assumidas também 

pelo governo Médici, estas (civismo e cidadania) não devem se confundir, especialmente se 

levarmos em conta o conceito moderno de cidadania. Isso pode ser percebido na análise de 

Tatyana Maia:  

 
O civismo, neste caso, sobrepõe-se à cidadania moderna por desconsiderar a 

legitimidade dos interesses políticos conflitantes existentes na sociedade; por 

limitar a capacidade de organização política coletiva; por aviltar a liberdade de 

expressão e os direitos individuais em nome de supostos valores nacionais 

superiores. A defesa desses valores superiores absolutos, por princípio imutáveis 

e responsáveis pela existência da sociedade, legitimava ações coercitivas que 

limitavam a liberdade individual, esta última sacrificada em nome de um bem 

considerado maior que os cidadãos: a Nação. Aliás, a função social do cidadão 

estava bem definida: ele era o agente responsável pela proteção desses valores; ao 

romper com esse dever, perdia também seus direitos políticos e sociais, ou seja, 

deixava de ser cidadão; tornava-se um subversivo. (MAIA, 2013, p. 188-189). 

   

Na próxima parte deste capítulo, na qual nos deteremos mais especificamente às 

questões educacionais para entender qual o papel dos GOT’s (objeto central deste estudo) no 
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processo, chamaremos a atenção para o fato de que a Educação no período deve ser entendida 

como um campo de materialização (ou pelo menos de tentativa de materialização) de um projeto 

de governo que era baseado em uma dupla função prioritária: o utilitarismo econômico (baseado 

no tecnicismo e na estreita relação entre educação e mundo do trabalho) e no controle social 

(baseado na doutrina da segurança nacional, na qual o investimento no ideário do civismo por 

parte do Estado vai ser uma preocupação constante). Como explica Foucault (1987, p. 164-

165), “[...] a disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e 

diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência)”.  

O ideário do civismo, materializado nas disciplinas Moral e Cívica (no Ensino Primário 

e Médios) e nos Estudos de Problemas Brasileiros (no Ensino Superior) tinha o claro objetivo 

de legitimar as ações do regime em seu período mais tenso. Era preciso assegurar os esforços 

patrióticos em torno do projeto de desenvolvimento econômico, ainda que com todas as suas 

distorções que, de tão evidentes, o governo tinha enorme dificuldade em esconder. Por outro 

lado, era preciso, também, através dessas disciplinas, difundir a doutrina da “segurança 

nacional” e o papel de cada cidadão cívico para a sua defesa. Para Cunha (1989), essas duas 

funções podem ser observadas já desde o Primário, porém com maior intensidade e esforços 

ideológicos no Grau Médio. Segundo o autor:  

 

No curso médio (ginásio e colegial) o conteúdo da disciplina já era mais 

explicitamente ideológico: o trabalho como um direito do homem e um dever 

social (pelo qual cada um dá a sua contribuição de que é capaz para fazer 

funcionar o conjunto da sociedade, sendo a exploração apenas um caso 

lamentável e excepcional; [...] a responsabilidade do cidadão para com a 

segurança nacional (isto é, para com a segurança do Estado, aceitando o 

governo dos militares, que deteriam o monopólio do patriotismo e da 

clarividência das aspirações do povo brasileiro e dos ‘objetivos nacionais 

permanentes’). (CUNHA, 1989, p. 78).  

 

O ideário do civismo, portanto, deveria ser difundido de forma sistematizada nas 

instituições de ensino do país, espalhando uma noção de cidadania bem característica de 

regimes autoritários (mas não só deles). Trata-se da utilização da Educação como instrumento 

ideológico de reprodução (ou pelo menos de sua tentativa) hegemônica, no sentido de sustentar 

as relações de dominação. O cidadão, que se queria menos preocupado com suas próprias 

aspirações individuais, deveria, antes, servir aos objetivos da nação e, mesmo por isso, deveria 

aprender, desde muito cedo, que os percalços encontrados no meio do caminho do 

desenvolvimento não deveriam ser um problema, porém, uma motivação por fazer parte 

daquele grande projeto de país. Como colocou a Tatyana Maia (2013), era isso ou a subversão. 
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1.3 O discurso do desenvolvimento: o Brasil que se queria “grande” e a Educação tomada 

A partir deste tópico de discussão, iniciaremos a segunda parte da nossa análise. 

Discutiremos sobre como as políticas educacionais gestadas entre o final da década de 1960 e 

o início da década de 1970 estavam relacionadas ao projeto desenvolvimentista empreendido, 

sobretudo no governo Médici, e como elas seguiam os ritos do que preconizavam a perspectiva 

utilitarista de Educação e a chamada pedagogia tecnicista.  

Todo projeto educacional no Brasil no cenário que emerge a chamada modernização do 

Ensino Secundário e os novos Ginásios Orientados para o Trabalho, em sua perspectiva 

“polivalente”12, a partir de 1969, obedece a um projeto maior de governo estabelecido pelo 

regime no período. Procurou-se impor, por via da Educação, um modelo de desenvolvimento 

baseado no princípio do controle (sustentado pelo ideário do civismo) e do utilitarismo 

(sustentado pela ideia de formação do indivíduo produtor-consumidor na dinâmica do 

mercado). A chamada educação por resultados, baseada na perspectiva tecnicista, como vimos, 

aproximou a Educação do mundo do trabalho em níveis nunca vistos e, ao mesmo tempo, a 

distanciou do mundo crítico questionador.  

  

No início da década de 1970, o sistema educacional ajustou-se à estrutura da 

reforma administrativa e ao modelo de crescimento implementado no país. Os 

Planos educacionais foram incorporados aos programas estratégicos dos governos 

militares, sendo elaborados segundo o enfoque da Administração por Objetivos. 

(FONSECA, 2009, p. 160). 

 

Como podemos perceber na fala da Marília Fonseca, as políticas educacionais foram 

alimentadas, em termos de gestão e de pedagogia, pelo utilitarismo tecnicista e deveria, então, 

integrar o modelo e o discurso em torno do “desenvolvimento”, sendo campo estratégico dos 

planos de desenvolvimento econômico empreendidos pelo governo. O Brasil que se queria 

“grande” se apropriava da Educação como meio, mas também como fim.  

 

                                                           
12 Para fins deste estudo, não adotaremos maiores distinções entre os termos “GOT’s” e “Ginásios Polivalentes”, 

dado que no período não há diferença em termos de currículos e finalidade, a não ser a de adesão de uma ou de 

outra nomenclatura. Os dois termos são utilizados simultaneamente pelo próprio Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), pela Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM) e pela Diretoria do Ensino Secundário (DES), 

para se referirem aos mesmos equipamentos. O termo “polivalente” atendia mais a uma recomendação estratégica 

da tecnocracia do norte-americana e, no Brasil, tinha a pretensão de convencer as elites de que estes não se tratavam 

de equipamentos que tinham como prioridade a orientação para o mundo do trabalho. Ver: AMADO, Gildásio. 

Ginásio Orientado para o Trabalho (Ginásios Polivalentes). In: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura (MEC)/ 

Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM). Subsídios para o estudo do Ginásio Polivalente. Rio de 

Janeiro: Diretoria do ensino secundário, 1969. 
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Homem de meu tempo, creio no surto industrial brasileiro, em bases estáveis, de 

vivência nossa, de nosso exclusivo interesse, buscando-se a evolução, o mais cedo 

que se possa, dos tempos de filial para os tempos de matriz. (MÉDICI, 1969).13 

 

O discurso do desenvolvimento acelerado esteve presente no governo Médici desde os 

seus primeiros momentos, como podemos observar no fragmento acima, que se refere ao seu 

discurso de posse, em 1969. Tomado como base as discussões de Maingueneau (2008) sobre a 

relação entre um discurso e o seu “Outro”14, podemos dizer que essa necessidade de reafirmação 

do discurso desenvolvimentista é uma forma não só de refutar qualquer discurso contrário, mas 

de apresentar esse “Outro” como ameaça. “Cada refutação bem-sucedida é uma vitória do 

verdadeiro sobre o falso, e esse combate ritual legitima e conforta a crença” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 114). Nesse sentido, na qualidade de “verdadeiro”, o discurso do 

desenvolvimento é apresentado como alternativa ao “subdesenvolvimento”, ao atraso 

industrial, à instabilidade e à condição de filial frente às grandes potências.  

O Brasil que se queria grande deveria deixar os tempos de “filial” para assumir o lugar 

de “matriz”, a partir de um processo de evolução que deveria alcançar os níveis esperados o 

mais cedo possível, contando com a força de trabalho do seu incansável povo, cívico, patriota 

e batalhador. Um exército de mão de obra formado por um tipo de moral que tem nos interesses 

da nação o status de prioridade em relação ao próprio bem-estar e aos direitos individuais de 

seus componentes. Era a virtude e a moralidade do trabalho a serviço da nação.  

Tratava-se de um cenário em que repressão política e euforia econômica partilhavam o 

mesmo espaço naquela passagem de década que marcava o fim do governo Costa e Silva e o 

início, quase “apoteótico”, do governo Médici. Seja como for, o discurso de um Brasil potência 

seguia afinado. Como ressalta Olinda Noronha: 

A Década de 1970 iniciou-se com as promessas de prosperidade, com a euforia 

de setores empresariais satisfeitos com os altos índices de crescimento da 

economia e com a propaganda do governo de que até os anos 2000 o Brasil seria 

uma ‘grande potência mundial’. (NORONHA, 1994, p. 244). 

 

O Brasil de Médici procurou, como coloca Reis Filho (2000), construir um país próspero 

e dinâmico, sob as asas e o terror do AI-5. Mas também, sob uma organização de sociedade no 

ideário do civismo, nas estratégias de legitimação, de slogans entusiastas e de apresentação de 

                                                           
13 Discurso de posse do presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Proferido em 30 de outubro de 

1969. Disponível no acervo da Biblioteca da Presidência da República. 
14 O “Outro”, na concepção de Maingueneau, é o discurso que o contrapõe, sem o qual o discurso enunciado não 

poderia existir. “Cada um introduz o Outro em seu fechamento, traduzindo seus enunciados na categoria do Mesmo 

[a partir do seu próprio discurso] e, assim, sua relação com esse Outro se dá sempre sob a forma do ‘simulacro’ 

que dele constrói”.  Ver: MAINGUENEAU, Dominique. Primado do interdiscurso. In: ______. Gênese dos 

discursos. Tradução: Sírio Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. p. 31-46.  
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resultados estatísticos de crescimento do PNB, ainda que, em termos de condição de vida, os 

benefícios do “milagre” não levassem à população o bem-estar que se prometera. O bolo 

crescia, mas a maior parte da população não participava da festa, seguia literalmente à margem. 

O texto publicado por Mário César Carvalho sobre o período, na Folha de São Paulo, em 1994, 

retrata bem essas contradições a partir do que ele chamou de “Aquele era um Brasil que ia ‘pra 

frente’”: 

 

O Brasil já foi o país do futuro. Aconteceu entre 1969 e 1973 na imaginação dos 

próprios militares, dos empresários, da classe média e da maioria de trabalhadores 

e estudantes. Era um país que ia pra frente, como pregava o presidente Médici. O 

diabo é que havia os que não queriam ajudar, segundo a lógica dos militares. Eram 

os que pediam eleições, fim da tortura, fim da censura e a volta dos direitos 

cassados pela Constituição de 1967 e atos institucionais. Foi contra esses que o 

Estado montou sua máquina de propaganda em 1969, para vender patriotismo e 

tentar "curar" a doença do subdesenvolvimento. [...] Enquanto Sugismundo, um 
personagem encomendado pelo governo, dizia em 1971 na TV que "povo 

desenvolvido é povo limpo", 41% dos municípios nem tinham água encanada [...]. 

(CARVALHO, 1994). 

 

Ainda nos tempos de Costa e Silva, mas, de fato, com maior notoriedade em Médici, em 

meio ao cerceamento da liberdade, o governo vai operar seu discurso a partir de estratégias para 

legitimação de seus programas de desenvolvimento econômico. Lembremos que, como alerta 

o sociólogo John Thompson (2011), a “legitimação” (enquanto conceito) atua como o que ele 

chama de “modelo de operação da ideologia”, o que possibilita que, a partir do discurso, as 

relações de poder sejam exercidas e as relações de dominação sejam mantidas. Nesse sentido, 

os programas de governo são apresentados como justos e, por isso, devem ser dignos de todo 

apoio pela população. Esse tipo de recurso vai ser bastante utilizado no contexto em que 

coincidem a mais intensa repressão política com o mais famoso “milagre” brasileiro, tendo na 

perspectiva do ideário do civismo, um forte apelo discursivo. 

Ainda segundo John Thompson (2011), a “legitimação”, enquanto um “modelo de 

operação da ideologia”, traz consigo o conceito de “universalização”, que segundo ele, trata-se 

de uma “estratégia de construção simbólica” do próprio processo de elaboração da legitimidade. 

Isso significa dizer que, para tornar sua política legítima, o regime a apresenta a sociedade, 

também através do discurso, como medidas que parecem ser para o bem comum, mas que, na 

prática, resultam em interesses bastante específicos. Esse tipo de operação ideológica vai 

permear todos âmbitos da administração pública no período.  

A chamada política desenvolvimentista empreendida por Médici, que interfere 

fortemente na estrutura educacional do país, tem sua origem fundamentalmente ainda no 

governo Costa e Silva, que, no que se refere à economia, foi no sentindo contrário ao do seu 
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antecessor, o general Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967). Como coloca Reis 

Filho (2000), o programa liberal-internacionalista liderado por Castelo Branco parecia ter se 

tornado coisa do passado. Em outra publicação, o autor explica que “na tradição fundada pela 

ditadura varguista, o Estado voltava a incentivar, regular, financiar e proteger, intervindo 

ativamente nos mais variados setores econômicos” (REIS FILHO, 2013, p. 80). 

Os programas de desenvolvimento empreendidos no período, entre os quais se destacam 

o Programa Estratégico de Desenvolvimento - PED - (1968 a 1970) e o Programa de Metas e 

Bases para a Ação do Governo - MBAG - (1970 a 1973), criados nos governos Costa e Silva e 

Médici, respectivamente, estabeleceram direcionamentos para as políticas educacionais, a partir 

da elaboração de diagnósticos e proposições que pretendiam solucionar os problemas da 

Educação nacional e torná-la mais útil ao sonhado projeto de crescimento nacional.  

A Educação foi, portanto, fortemente vinculada ao Ministério do Planejamento, que 

passou a influenciar diretamente no direcionamento de suas políticas, impulsionando as 

reformas de acordo com os interesses do planejamento econômico da pasta. Segundo os 

historiadores Marisa Bittar e Amarílio Ferreira Júnior (2008, p. 341), “no contexto da estratégia 

de crescimento acelerado e autoritário do capitalismo brasileiro, adotada durante a ditadura 

militar, a educação seguia a lógica dos interesses econômicos”. Ainda segundo os autores:  

Foi com base nessa configuração de modelo econômico que o regime militar 

programou as suas reformas educacionais. Dito de outra forma: o projeto 

“Brasil, país do futuro”, assentado no processo de modernização autoritária 

das relações capitalistas de produção, repercutiu, em decorrência das 

demandas científicas e tecnológicas que a sociedade urbano-industrial exigia, 

tanto no âmbito da reforma universitária de 1968 quanto na reforma da 

educação básica que instituiu o sistema nacional de 1° e 2° graus, em 1971. 

(BITTAR; FERREIRA JÚNIO, 2008, p. 340). 

 

O Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED) foi elaborado em julho de 1967, 

pelo governo Costa e Silva, para o triênio entre 1968 e 1970. Portanto, vigorou durante dois 

governos militares. Segundo o documento15, esse programa tencionava uma retomada acelerada 

do crescimento econômico, baseando-se no fortalecimento da empresa privada nacional, do 

acesso às fontes de créditos internacionais, da ampliação do mercado interno e da absorção de 

mão de obra, além do controle inflacionário (BRASIL, 1967).  

No que se refere à Educação, que é nosso interesse principal nessa discussão, o 

Programa segue a linha utilitarista e tecnicista e vai suscitar grande parte das políticas 

                                                           
15 Ver: BRASIL. Presidência da República. Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968 –1970). Ministério 

do Planejamento e Coordenação Geral. Biblioteca Digital do Desenvolvimento. Brasília, jul. 1967. 
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educacionais empreendidas por Médici a partir de 1969, configurando-se, como veremos 

adiante, em uma política seletiva e, ao mesmo tempo, excludente. Dentre as suas linhas de ação, 

estabelecidas no capítulo V, tópico I (“Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia”) do 

documento, o programa estabelece enquanto primeira ação:  

 
I - Prioridade à preparação de recursos humanos para atender aos programas de 

desenvolvimento nos diversos setores, adequando o sistema educacional às 

crescentes necessidades do País, principalmente no que se refere à formação 

profissional de nível médio e ao aumento apreciável da mão-de-obra qualificada. 

(BRASIL, 1967, p. 96).  

 

O investimento na chamada Educação Primária e Média acaba sempre passando pela 

questão da formação para o mundo do trabalho. Essa perspectiva utilitarista de Educação que 

emerge no PED acompanha, na verdade, a tendência do projeto desenvolvimentista do período. 

É nessa perspectiva que surge a chamada “Operação-Escola” (OP), criada pelo Decreto-Lei nº 

63258, de 19 de setembro de 1968, enquanto Projeto Especial do próprio Programa Estratégico 

de Desenvolvimento elaborado no ano anterior. A OP, segundo consta no documento, tinha a 

finalidade de “tornar efetiva, por etapas, a obrigatoriedade escolar dos sete aos quatorze anos 

de idade” (BRASIL, 1968)16.  

O que estabelece as primeiras linhas do decreto que cria a OP, no que se refere à 

ampliação da obrigatoriedade da escolarização mínima dos 7 aos 14 anos, só viria a se 

concretizar, pelo menos em termos teóricos, em 1971, com a Reforma do Ensino de 1º e 2º 

Graus, estabelecida pela Lei nº 5.692/71. Entretanto, o que merece uma maior reflexão no que 

se refere ao PED (1968-1970) e a OP (1968) são os critérios estabelecidos para os investimentos 

na Educação, que se pretendia ampliar. Eles priorizariam não a necessidade da população em 

se escolarizar, mas as necessidades territoriais das cidades e seus setores produtivos. Como 

coloca a pesquisadora em Educação, Cecília Neves Lima: 

 

É importante destacar [...] [que a] OP estava inserida num plano de 

desenvolvimento econômico e que buscava relacionar a educação à formação de 

mão-de-obra qualificada. Outro dado que mereceu destaque foi relativo à escolha 

de determinadas áreas do território nacional (capitais dos estados e cidades de 

maior desenvolvimento) para que essa obrigatoriedade fosse cumprida. (LIMA, 

2013, p. 10, grifo nosso).  

  

Embora apresentado como uma “operação” para ampliação e desenvolvimento da 

Educação em âmbito nacional, paradoxalmente, a OP visava, de forma prioritária, as áreas mais 

                                                           
16 Sobre a “Operação-Escola” (OP), ver: BRASIL. Decreto-Lei nº 63258, de 19 de setembro de 1968. Dispõe sôbre 

o projeto especial prioritário do Programa Estratégico para o Desenvolvimento, denominado "Operação-Escola".  
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desenvolvidas e, por consequência, negligenciava as áreas mais necessitadas em termos de 

melhorias sociais por onde perpassa o acesso à Educação. Essa distorção pode ser observada 

no próprio documento que institui a OP:  

 

Determinados fatores, como a extensão territorial do País, a população rarefeita 

em nossa zona rural, a baixa renda "per capita", entre outros, impossibilitam uma 

ação imediata, de âmbito nacional. Estudos foram realizados com base na renda 

"per capita", nas dotações para educação especialmente para o ensino primário 

previstas nos orçamentos estaduais e municipais; nos dados disponíveis 

fornecidos pelo Censo Escolar do Brasil (1964) e pelo Anuário Brasileiro de 

Estatística (1966), a fim de selecionar as áreas a serem trabalhadas, intensamente. 

De acôrdo com êsses estudos, as Capitais e as Cidades de maior desenvolvimento 

são as áreas consideradas viáveis para o desenvolvimento da "Operação Escola", 

no período de 1968 a 1970. (BRASIL, 1968, grifo nosso). 

 

Ao que parece, a prioridade do programa, ao considerar as capitais e as cidades com 

maior desenvolvimento como viáveis, está no fator de desenvolvimento econômico, não na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. “A principal estratégia de ação do projeto foi a 

execução de suas ações nessas cidades selecionadas no triênio 1968-1970, apesar do decreto 

afirmar que o programa era de âmbito nacional” (LIMA, 2013, p. 11). Nas palavras de Noronha 

(1994, p. 237), “os objetivos desse programa, como pode ser percebido, estavam afinados com 

a associação simplista entre educação e desenvolvimento econômico”.  

O resultado dessa política se reflete nos números apresentados pelo Censo Demográfico 

de 1970. Segundo o documento divulgado pelo IBGE (1973), em 1970, ano em que se encerra 

o triênio estabelecido pela OP, cerca de 31,5 milhões de brasileiros e brasileiras não sabiam ler 

e escrever. Dentre eles, 58,5% estavam nas áreas rurais do país, portanto, longe dos grandes 

centros priorizados pelo projeto desenvolvimentista empreendido pelo Estado brasileiro, 

através da sua “Operação-Escola”.  

Na lógica utilizada pelo governo para justificar seus critérios excludentes para aplicação 

do Programa, as crianças e adolescentes a quem se destinava a expansão da escolaridade, 

deixam de ser “fim” para ser “meio”, dentro da ideia relacional e simplista entre Educação e 

desenvolvimento. A OP selecionou os espaços não em virtude da demanda da população 

brasileira por Educação, mas em virtude das demandas do mercado por mão de obra. Nesse 

sentido, o cumprimento da obrigatoriedade escolar para a faixa etária de 7 a 14 anos, que seria 

uma meta da OP, obedecia a critérios baseados nas necessidades dos setores produtivos, não 

das pessoas.  

O programa de Metas e Bases para a Ação do Governo (MBAG), por sua vez, foi 

elaborado durante o governo Médici e apresentado em 1970, para o período que iria até 1973. 
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O programa integrava o plano de ações do governo do general, que pretendia inserir o país no 

mundo “desenvolvido” até o final daquele século. Segundo o documento17, o governo não 

pretendia, com o MBAG (1970), estabelecer um novo plano de desenvolvimento de imediato, 

mas um programa de ações para execução de planejamentos já existentes. Por isso, o governo 

Médici ainda empreenderia mais dois documentos complementares, o Orçamento Plurianual de 

Investimentos (1971 a 1973) e o I Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(1972 a 1974), que, por uma questão de recorte, não serão objetos do nosso estudo.   

Em suas notas introdutórias, o programa apresenta a sua proposta, indicando ações 

voltadas para a execução dos projetos de alta prioridade, como podemos verificar no próprio 

documento:  

 

Estas “metas e bases” não constituem nôvo plano global, trata-se de documento 

de sentido eminentemente prático e mais voltado para a execução, definindo os 

objetivos nacionais e as metas estratégicas setoriais, as realizações principais 

programadas e os projetos de alta prioridade nos principais setores. (BRASIL, 

1970a). 

 

 Neste estudo, vamos nos deter às questões ligadas à Educação presentes no documento. 

Como já vínhamos discutindo, a Educação sempre foi considerada uma alta prioridade nos 

governos militares, seja na perspectiva utilitarista e tecnicista, seja enquanto forma de assegurar 

o controle político e social, dentre outras formas, pelo investimento nos ideários da moral e do 

civismo. Portanto, muito mais enquanto forma de assegurar a reprodução do estudante enquanto 

recurso humano “produtor-consumidor” e não questionador, do que como forma de combater 

às distorções sociais e as desigualdades, que, como também já observamos, é algo que se 

acentua no período. 

 Enquanto integrantes do campo de ações das prioridades nacionais, as áreas da 

Educação e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico receberam uma série de 

encaminhamentos considerados emergenciais. Trata-se, segundo o documento, de uma: 

“Efetiva Revolução na Educação, para melhoria da qualidade do ensino, aumento de 

produtividade do sistema educacional e integração da educação com o desenvolvimento 

científico e tecnológico e com o desenvolvimento global do País” (BRASIL, 1970a, p. 47).  

O discurso do desenvolvimento, tomando a Educação como instrumento utilitarista, 

definido como prioridade, como se pode ver, estava presente nos documentos mais específicos, 

                                                           
17 Ver: BRASIL. Presidência da República Metas e Bases para a Ação do Governo - Síntese. Ministério do 

Planejamento e Coordenação Geral. Biblioteca Digital do Desenvolvimento. Brasília, Set. 1970. 
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assim como estava presente nos meios de comunicação mais populares. Era um discurso que 

estava inserido no que Maingueneau (2008, p. 37) chamou de “zona do dizível legítimo”. Ou 

seja, era positivamente reivindicado pelos enunciadores daquela posição discursiva, civis e 

militares que legitimavam o discurso desenvolvimentista do regime. Ou, como diz Foucault 

(1996), atendia às regras daquela ordem do discurso.    

De qualquer maneira, o ufanismo do regime, capitaneado pelo presidente Médici, 

coexistia com distorções sociais evidentes e parecia falar de um país que não existia, ou de um 

país para o qual o desenvolvimento chegaria de forma seletiva. Em seu já citado discurso de 

posse, Médici afirmava:  

 

Homem de meu tempo, tenho fé em que possamos, no prazo médio de meu 

governo, preparar as bases de lançamento de nossa verdadeira posição nos anos 

2000 e assegurar a nossa participação em programas nuclear e espacial, sempre 

que sirvam para a aceleração do desenvolvimento brasileiro. (BRASIL, 1969, p. 

38). 

 

Embora ocupasse o maior espaço de poder da estrutura administrativa do regime 

naquele momento e fosse, inegavelmente, um interlocutor habilidoso, o discurso do chamado 

desenvolvimento acelerado não era necessariamente do Médici, ainda que desse discurso ele 

fosse sujeito, uma vez que o evocava reiteradamente. Como destaca Albuquerque Júnior (2009, 

p. 235), “[...] os objetos e sujeitos não preexistem aos discursos que deles falam, mas são 

constituídos por eles”. Médici, assim como qualquer outro enunciador, aderia às regras da 

ordem discursiva em que estava inserido.  

Paradoxalmente, enquanto Médici falava de um Brasil que se queria grande, que se 

queria alcançar um lugar de “matriz” no cenário mundial, instituía uma “Operação” (OP) para 

universalização de uma escolaridade mínima que priorizava os grandes centros, portanto, com 

índices melhores de escolarização e, ao mesmo tempo, negligenciava as localidades mais 

carentes, onde escolarização publica era mais urgente e necessária. Aliás, no que se refere à OP, 

o MBAG, do governo Médici, apresentava um plano ainda mais modesto de universalização do 

que o previsto anteriormente por Costa e Silva, que pretendia uma universalização dos 7 aos 14 

anos. O MBAG (1970) reduzia a meta de universalização imediata apenas ao ensino primário, 

dos 7 aos 11 anos:  

 
Com aplicações previstas no período de 1970/1973, a preço de 1970, [pretendia-

se com a] Operação-Escola - Universalização progressiva do ensino primário, 

para assegurar escolarização de todas as crianças de 7 a 11 anos, na década de 70. 

(BRASIL, 1970a, p.63, grifo nosso).  
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 Por outro lado, o documento traz novamente a ideia de unir o Ensino Primário ao Ensino 

Ginasial, transformando-o no “ensino fundamental18” (ou ensino de 1º grau), com o intuito de 

assegurar aos estudantes os requisitos mínimos para exercer um ofício no mundo do trabalho. 

Pretendia-se a “implantação do Ensino Fundamental, pela integração do curso primário com o 

ginasial, assim como a progressiva universalização dêste no Brasil, a fim de assegurar-se a todo 

brasileiro instrumental mínimo de trabalho” (BRASIL, 1970a, p. 49).  

 A leitura desses documentos sugere que havia uma proposta de escolarização seletiva e 

dualista bastante evidente. Se por um lado o projeto de ampliação da oferta de escolarização 

obedecia a critérios baseados na demanda por força de trabalho, priorizando a dinâmica do 

desenvolvimento econômico e não das pessoas, como já vimos. Por outro lado, a ideia de 

“instrumental mínimo”, estabelecida pelo próprio documento oficial do governo Médici, 

evidencia a dualidade da proposta de ampliação do sistema educacional no Brasil, no qual os 

filhos e filhas das elites poderiam seguir sua escolarização em todas as etapas, sem maiores 

problemas, enquanto aos filhos e filhas das classes trabalhadoras, bastaria um “instrumental 

mínimo”, porém suficiente, para obter uma ocupação no mundo do trabalho. 

1.4 Educação utilitarista e tecnicismo: por um projeto profissionalizante     

 A perspectiva utilitarista de Educação, tal como discute e alerta a autora Marília Fonseca 

(2009), que pressupõe a qualidade da Educação a partir do seu resultado no sentido de formar 

o indivíduo enquanto produtor-consumidor na lógica do mercado, foi evocada em incomparável 

escala desde os primeiros dias do período Médici, e foi se desenvolvendo nos discursos e nas 

práticas ao longo de seu governo, materializando-se na reformulação do Ginásio e na posterior 

reforma da Educação Média como um todo. A Educação para a profissionalização acelerada 

nas escolas, sobretudo nas oficiais, foi umas das principais prioridades do governo Médici. 

 Nas palavras de Cunha (1983), “a política de educação profissional é um conjunto de 

normas que regulam o encaminhamento da educação a nível profissional e tem por objetivo 

maior a reprodução da força de trabalho” (CUNHA,1983, p.89 apud ALVES, 2010, p. 2). É 

importante ressaltar que a perspectiva profissionalizante passou a atuar não apenas como uma 

modalidade específica no sistema de ensino, mas como parâmetro norteador em todos os níveis 

                                                           
18 Ensino Fundamental, nesse contexto, não deve ser confundido com o conceito atual estabelecido pela LDB de 

1996. O documento citado prevê a expressão aos moldes do que será estabelecido pela Reforma do Ensino de 1º e 

2º Graus de 1971. Ver: BRASIL. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 

1º e 2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial da União: Seção 1, Brasília, DF, 12 ago. 1971. 
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da Educação. A teoria do Capital Humano se materializava, agora, no interior das instituições 

escolares sob a ordem gestacional do utilitarismo econômico, o tecnicismo. 

 O tecnicismo, enquanto modelo de gestão e pedagogia de ensino, convergia para a lógica 

utilitária que sustentava o discurso da virtude do trabalho e do desenvolvimento econômico. 

Andréa Silva (2016) explica como a teoria do Capital Humano, desenvolvida na década de 

1960, pelo economista norte-americano Theodore Schultz, contribuiu para a concepção 

tecnicista da Educação e do ensino. Segundo a autora:  

 
No campo da Educação, a teoria de capital humano gerou a concepção tecnicista 

sobre o ensino e sobre a organização da educação. Na concepção tecnicista, 

propagou-se a ideia de que a educação é o pressuposto do desenvolvimento 

econômico, chancelando a noção de que os investimentos em educação devem ser 

determinados pelos critérios do investimento capitalista. Nessa perspectiva, a 

teoria de capital humano deslocou para o âmbito individual os problemas da 

inserção social, do emprego e do desempenho profissional e fez da Educação um 

valor econômico. (SILVA, 2016, p. 203). 

 

 

 Segundo Joice Estacheski (2016, p. 2), “foi dessa forma que a associação do Brasil com 

as empresas internacionais aproximou acordos com os Estados Unidos e, obviamente a 

necessidade de implantação do modelo organizacional defendido por estes”. A lógica gerencial 

do modelo tecnicista, que, como já colocamos, foi uma das bases norteadoras da política 

educacional no Governo Médici, como se pode observar, percebe a Educação como meio de 

formação de recurso humano em consonância com as necessidades e a dinâmica do mercado. 

Nessa lógica, as escolas deveriam assumir um status mercadológico, em uma dinâmica de 

produtividade, não só sobre o modelo de aluno que se pretendia formar, mas também sobre os 

métodos que deveriam empregar.  

Em um diálogo com Dermeval Saviani, Adréa Silva (2016) chama a atenção para o fato 

de que o modelo tecnicista levou para o espaço escolar a forma de funcionamento do sistema 

fabril. Com isso, a Escola “[...] perdeu a especificidade da educação, ignorando que a 

articulação entre escola e o processo produtivo se dá de modo indireto e por meio de complexas 

mediações” (SAVIANI, 2007, p. 381 apud SILVA, 2016, p. 205). Era uma forma de abordagem 

demasiadamente simplista sobre uma demanda da Educação que é, pela sua própria natureza, 

extremamente complexa.   

Nesse sentido, as pesquisadoras Ticiana Coutinho e Rosália Silva (2015, p. 5), que 

também estudaram a conjuntura da educação profissional no Brasil no período, ressaltam que 

essa lógica “[...] privilegiava a quantidade, o fazer mais em menos tempo, a formação da mão 

de obra que fosse capaz de produzir mais, em um menor tempo e com menos recursos”. Não 
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devemos esquecer que os documentos que se referem aos discursos do presidente Médici 

sempre reforçam o interesse do governo pelo que chamava de crescimento acelerado, para o 

qual a educação por resultados seria imprescindível. Era o país que pretendia deixar o lugar de 

“filial” para assumir o status de “matriz”, o mais rápido quanto fosse possível. 

Ainda sob a herança dos já citados Acordos MEC-USAID, o modelo tecnicista, baseado 

nessa perspectiva do Capital Humano, foi apresentado pelos tecnocratas do governo como 

sendo o ideal de gerenciamento educacional para o país. Os meios e os fins passaram a ganhar 

mais importância que os sujeitos, os quais foram colocados como meros componentes da 

educação por resultados. O foco nessa perspectiva é o mercado, para o qual o sistema 

educacional deveria estar a serviço, tanto no sentido de formar o indivíduo apto ao consumo 

quanto, e prioritariamente, pronto para atender ao setor produtivo que se queria expandir. 

Dessa forma, segundo Mathias (2004, p. 170), “é a educação para o trabalho, seu caráter 

profissionalizante que dará, portanto, o principal viés pelo qual se afirmará que o governo 

militar tem uma visão tecnicista do ensino”. Entretanto, para além disso, essa lógica atende, 

também, à perspectiva do controle político e social, em muito sustentada pelo ideário do 

civismo. Ainda segundo a autora, essa era uma característica comum aos governos militares, 

que “[...] ao se referirem à Educação, procurarão mostrar que a escola é lugar de ensino e 

aprendizado profissional, jamais de exercício da política [...]. O espaço reservado para esta no 

interior das academias deve se restringir aos cursos de Moral e Civismo” (MATHIAS, 2004, p. 

169-170).  

A perspectiva tecnicista, portanto, evoca a formação do que já chamamos aqui, ao citar 

Foucault, de “cidadão útil”. Os estudantes, nesse cenário, estão no meio de um processo 

mecanizado de aplicação de técnicas para a inserção no mercado produtivo, ao mesmo tempo 

em que devem assimilar, também, a noção de cidadania, baseada na moral e no civismo.  

O que historicamente não é tão perceptível no discurso do governo quando evoca a ideia 

de virtude do trabalho e as benesses do crescimento econômico, é que essa reprodução da força 

de trabalho, a qual estamos problematizando a partir da perspectiva utilitarista Educação, 

baseada na filosofia tecnicista, acaba por potencializar as distorções sociais construídas ao 

longo do processo de formação da sociedade brasileira. A esse respeito, Ticiana Coutinho e 

Rosália silva, que discutem a perspectiva dualista e estrutural da Educação no regime civil-

militar, chamam a atenção para essa construção histórica ao longo do século XX. Segundo as 

autoras: 

 

[...] mais uma vez se consolidou uma educação com uma estrutura dualista, que 

se delineia em diferentes tipos de escolas para atender as demandas distintas 
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existentes entre as classes sociais. [...] Para isso a educação básica propedêutica, 

preparatória para o ensino superior, destinava-se a atender as classes abastadas, 

enquanto que a educação constituída por cursos técnicos, como qualificação 

profissional da mão de obra, especialmente para as empresas industriais, estava 

voltada para as camadas da população menos favorecida. (COUTINHO; SILVA, 

2015, p. 3). 

  

 Os diferentes projetos de reprodução das forças de trabalho no interior de um mesmo 

sistema educacional não eram tão explícitos que pudessem ser constatados facilmente nos 

marcos legais nem tão discretos que não pudessem ser percebidos por um observador 

minimamente interessado em problematizar aquela estrutura educacional na prática. Ainda na 

década de 1980, Antônio Cunha (1989, p. 62-63) já chamava a atenção para essa perspectiva 

dualista do projeto de profissionalização empreendido pelo governo Médici. Referindo-se à 

sequência dos estudantes ingressantes nos Ginásios Orientados para o Trabalho, ele afirmava 

que a continuidade nos “estudos gerais” era um privilégio das escolas particulares, cada vez 

mais voltadas ao ensino das elites. 

 Ao estudar os diferentes interesses por trás das mudanças supostamente altruístas 

empreendidas no período sobre a Educação Média, como a questão da ampliação da 

escolarização mínima, a expansão da oferta de ensino e a orientação para o trabalho nos 

Ginásios, Joice Estacheski pontua: 

Quando refletimos sobre o contexto da legislação [Lei 5.692/71], sobre os 

interesses inerentes à ampliação da escolarização obrigatória, 

concomitantemente à construção e implantação de estabelecimentos 

denominados Ginásios Orientados para o Trabalho, temos a clareza do tipo de 

trabalho que se planejava em ofertar àqueles que até então eram banidos do 

sistema educacional. (ESTACHESKI, 2016, p. 2). 

 

 Certamente (e tentaremos demonstrar isso mais adiante, no debate mais específico sobre 

a sofisticação do dualismo na Educação brasileira nos tempos de Médici), o tipo de trabalho a 

que se refere a autora não é o mais atrativo na ótica dos setores produtivos. Embora esse 

discurso da ampliação da escolarização condicionada à formação para trabalho como algo 

inerente a modernização do ensino não fosse necessariamente novo, vale ressaltar, ganhou 

contornos mais intensos e, evidentemente, um sentido próprio ao seu tempo, durante a vigência 

da Ditadura Civil-Militar brasileira, sobretudo no governo Médici, justamente com as mudanças 

propostas para a Educação Média. É, portanto, um efeito da própria interdiscursividade. Como 

coloca Rosa Fischer: 

 

Dessa forma, qualquer seqüência discursiva da qual nos ocupemos poderá 

conter informações já enunciadas; haveria um processo de reatualização do 
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passado nos acontecimentos discursivos do presente. Essas redes de 

formulação – o tecido constituído pelo discurso de referência e pelo já-

enunciado – permitiriam descrever efeitos de memória, ou seja, redefinições, 

transformações, esquecimentos, rupturas, negações, e assim por diante. 

(FISCHER, 2001, p. 220). 

 

O discurso da virtude do trabalho e do desenvolvimento econômico acelerado, da ideia 

de progresso para um país que se queria grande, sustentado pelo ideário do civismo, ajudaram 

a escamotear os efeitos desiguais dessa perspectiva utilitária e tecnicista do projeto de Educação 

que fora empreendido, na prática, naquele período.  

A associação simplista entre Educação e desenvolvimento econômico, evidenciada por 

Olinda Noronha (1994), escamoteava as distorções de um projeto que foi se mostrando cada 

vez mais desigual. Por mais paradoxal que possa parecer, embora o discurso oficial tentasse 

propagar o contrário, o Estado brasileiro agia como se não percebesse, ou simplesmente não se 

importasse, com a existência de dois projetos paralelos dentro de um único sistema educacional. 

Um para atender às classes trabalhadoras urbanas, menos favorecidas, que eram a imensa 

maioria, e outro projeto para atender às classes mais abastadas do país.  

Nesse sentido, havia um programa para assegurar um “instrumental mínimo” a uma 

parcela que representava a maior parte da população, e que normalmente ocupava os postos de 

trabalho mais precarizados dentro dessa lógica de desenvolvimento acelerado. Por outro lado, 

uma parcela menor da população continuava a exercer a lógica acadêmica propedêutica de 

Educação já a partir dos primeiros anos de escolarização, com a opção de prosseguir no Ensino 

Colegial e Superior, tendo as melhores condições de atuação no mundo do trabalho.  

A discussão que fizemos até aqui sobre essa relação entre o projeto de desenvolvimento 

empreendido no Brasil entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970 e a 

Educação no período (pensando os projetos de poder e suas distorções sociais) pretende, por 

ora, situar leitores e leitoras no cenário em que pretendemos estudar os GOT’s. Voltaremos a 

esse debate de forma mais consistente nos próximos capítulos deste estudo, quando 

discutiremos a questão da modernização do Ensino Secundário a partir do governo Médici; o 

lugar dos Ginásios neste processo; e o debate em torno do fim da perspectiva dualista entre o 

chamado “ensino acadêmico” e o “ensino técnico”, tanto no cenário nacional, quanto no estado 

de Pernambuco.   

1.5 Pernambuco nos tempos do “milagre”: entre a exceção e o “desenvolvimento”  

Considerado um estado de grande efervescência política, em virtude de inúmeros 

movimentos sociais na cidade, como o Movimento de Cultura Popular (MCP) e no campo, a 
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exemplo das Ligas Camponesas, Pernambuco foi, desde os primeiros dias do regime, um ponto 

estratégico e de grande vigilância aos olhos do Estado autoritário brasileiro. Lembremos que, 

com o advento do Golpe de 1964, o então governador Miguel Arraes de Alencar foi 

imediatamente deposto do cargo e, não muito tempo depois, o prefeito da capital Recife, 

Pelópidas da Silveira, tivera o mesmo destino. 

Os primeiros dias que se sucederam ao golpe em Pernambuco foram terríveis para 

qualquer pessoa ou organização que tivesse alguma representação política contrária aos 

interesses militares (e civis) que orquestravam o regime. Era uma prévia do que estava por vir 

com os acontecimentos pós-AI-5. O governo, que se dizia “revolucionário”, golpeava as 

principais praças políticas do país de acordo com a sua conveniência, procurando articular uma 

base aliada para o seu projeto de desenvolvimento autoritário.  Sobre esse cenário inicial, José 

Lima Júnior escreveu que:  

 
Em Pernambuco, as implicações do golpe militar se fizeram sentir duramente, 

tendo ocorrido a deposição do governador e do prefeito da capital, além da prisão 

de muitas lideranças políticas e sindicais. Com a deposição do governador Miguel 

Arraes, teve início uma perseguição sistemática aos membros do governo deposto. 

As Ligas Camponesas foram proscritas, o Movimento de Cultura Popular sofreu 

uma intervenção que mudou radicalmente seu perfil, o método Paulo Freire foi 

proibido [...]. (LIMA JÚNIOR, 2008, p. 67). 

 

Após as primeiras intervenções mais imediatas, o regime não abriu mão de se articular 

politicamente com as elites locais do estado, encontrando respaldo em uma parcela da classe 

política interessada no projeto econômico, da imprensa de massa, como os periódicos locais de 

grande circulação e outros grupos interessados na manutenção do regime, inclusive 

organizações estudantis. Mesmo nos tempos de exceção, a Ditadura não abriria mão da 

pretensão de legitimidade. Aliás, estratégia que contava com a boa vontade dos grupos de poder 

que, como coloca Tatyana Maia (2010), ziguezagueavam entre “legitimidade” e “oposição” ao 

regime, os que ocupavam a “zona cinzenta”. 

Como coloca o historiador Rafael Leite Ferreira (2021), que estudou a atuação do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Pernambuco, a Ditadura não encontrou um 

ambiente totalmente hostil em terras pernambucanas, muito menos tranquilo. Em uma 

referência ao trabalho de Maria Helena Alves, o autor define as relações de ambivalências do 

regime em terras pernambucanas como “um complexo processo dialético, travado entre o 

Estado de exceção e as forças de oposição, que ocorreu não apenas no golpe de 64, mas que 

acabou perdurando ao longo de todo o regime militar” (ALVES, 2005 apud FERREIRA, 2021, 

p. 236). 
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Embora Pernambuco tenha seguido uma lógica de vigilância e controle intensos desde 

os primeiros dias do regime, o estado não se distancia da maioria do país no que se refere à 

intensificação do aparelho repressor entre os anos que correspondem ao final do governo Costa 

e Silva e os anos de Médici. “Em Pernambuco ocorreram manifestações de estudantes que 

conseguiram reunir outros setores sociais contrários à ditadura militar. Tais manifestações 

foram duramente reprimidas pela ação da polícia, ocorrendo muitas prisões de estudantes” 

(LIMA JÚNIOR, 2008, p. 69-70). Os tempos de “chumbo” chegava a Pernambuco, reprimira 

grupos organizados de oposição, mas, é bom que se diga, não cessaria as manifestações 

contrarias à Ditadura no estado. 

Segundo Fabíola Lucena (2021), mesmo no pós-AI-5 e já nos tempos de Médici, 

organizações estudantis secundaristas e universitárias continuavam protestando contra o 

regime, usando de estratégias criativas de enfrentamento, como a pichação e a comunicação 

clandestina, com o intuito de expressar a revolta com o Estado autoritário. Segundo a autora, 

“apesar da promulgação do AI-5 em 13 de dezembro de 1968, ainda no início do ano de 1969 

existem relatos de que muitos militantes tentavam se expressar e colocar em prática as ações 

dos grêmios estudantis, partidos ou organizações” (LUCENA, 2021, p. 155). Era uma forma 

ativa de manifestação, mas que tentava burlar o sistema de controle do governo local. 

Também teve papel importante entre os grupos de oposição no estado a chamada ala 

progressista da Igreja Católica, vinculada a Teologia da Libertação, especialmente na pessoa de 

Dom Helder Câmara, Arcebispo da Diocese de Olinda e Recife à época. Dom Helder ficou 

conhecido por atuar na defesa dos Direitos Humanos nos tempos mais sombrios da Ditadura. 

Segundo a historiadora Eliane Freire (2005), esse segmento da Igreja prestou uma série de ajuda 

aos grupos marginalizados pelo próprio sistema excludente que sustentava a política econômica 

do Estado. 

 

O empenho da Igreja Progressista de Recife, em defender os oprimidos em 

face da Ditadura militar, chamou a atenção de lideranças partidárias que não 

concordavam com o regime militar. Estas lideranças, desarticuladas de seus 

vínculos partidários pelo regime militar, encontraram na Igreja Católica 

Progressista a proteção necessária para organizar o movimento de resistência 

ao regime. Sob a proteção do Arcebispo, estas lideranças na clandestinidade, 

astuciosamente burlaram o sistema de vigilância do governo militar, apoiando 

a reorganização dos movimentos populares. (FREIRE, 2005, p. 7). 

 

Como podemos ver, o aumento da repressão e dos problemas sociais provenientes do 

projeto de desenvolvimento acelerado, patrimonialista e autoritário do regime naqueles anos de 

“milagre” acabou acarretando aos grupos opositores inúmeras estratégias de resistência, com 
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certa dose de criatividade. Como colou Daniel Aarão Reis Filho, “os mosquitos estavam 

ferroando o elefante, e, nesse caso particular [a atuação de Dom Helder], Davi incomodava 

Golias” (REIS FILHO, 2014, p. 84, grifo nosso). Essas adaptações nas formas de resistência 

organizada se tornaram um imperativo no período. Afinal de contas, Pernambuco, como sugere 

o título da recente coletânea organizada e publicada em três volumes pela historiadora Marcília 

Gama da Silva e o historiador Thiago Nunes Soares, estava “na mira do golpe”19.  

É importante ressaltar que o protagonismo civil nos eventos pernambucanos nos anos 

mais difíceis do regime foi enorme. Havia grupos de oposição mais ou menos aberta e que não 

hesitaram em, de alguma forma, enfrentar o Estado autoritário (ainda que nem sempre 

impunes); havia grupos de oposição que tentaram exercer alguma fissura no interior da própria 

estrutura da Ditadura, como alguns integrantes do MDB de Pernambuco que, segundo Ferreira 

(2021), chegaram a exercer, de fato, oposição ao regime; e havia também, evidentemente, 

aqueles que entraram no jogo e apoiavam escancaradamente os agentes da caserna.  

Não é preciso revirar muito os documentos ou os estudos que se dedicam à História da 

Ditadura Civil-Militar no recorte que se dedica este estudo para encontrar exemplos dos agentes 

civis que pelo menos em algum momento flertaram ou apoiaram mesmo o regime. Em maior 

ou em menor medida, esses grupos de poder sustentavam o apoio ao governo por acreditarem 

no discurso do desenvolvimento. Os integrantes da “zona cinzenta” circulavam, desde a 

imprensa de grande circulação, da classe política local e de alguns membros do Movimento 

Estudantil da capital Recife, até os corredores de clubes de futebol. Era o complexo arranjo de 

interesse em torno do poder.    

 Fabíola Lucena (2021), ao analisar documentos provenientes de movimentos estudantis, 

afirma que era possível perceber que esses movimentos apresentavam, desde o início da 

Ditadura, certa divisão em relação ao juízo que era feito sobre aquele evento. Segundo a autora: 

Desde o início do Golpe de 1964, o Movimento Estudantil continuava dividido 

relativamente no que tange ao apoio ao Governo Militar, como é claro numa 

carta publicada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE’s) das 

Universidades do Recife e Católica e pelos Presidentes dos Diretórios 

Estudantis de Engenharia (DEE), Djair Barros, Luís Rodrigues e José 

Albuquerque Cavalcante, respectivamente, em comemoração ao primeiro ano 

do governo militar. Na referida carta, os estudantes exaltavam o ato do Golpe 

como uma atitude honrosa e acusavam o governo anterior de corrupto, 

comunista e subversivo, ressaltando positivamente o Governo em vigor e 

                                                           
19 Coletânea “Pernambuco na mira do golpe”, organizada por Marcília Gama da Silva e Thiago Nunes Soares, 

publicado em 2021, em três volumes, pela Editora Fi. Ver: SILVA, Marcília Gama da; SOARES, Thiago Nunes 

(Orgs). Pernambuco na mira do golpe, vol. I: Educação, arte-cultura e religião. Porto Alegre: Editora Fi, 2021, p. 

388-408.  
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ainda mencionando que não houve derramamento de sangue, nem lágrimas na 

batalha para a tomada do poder. (LUCENA, 2021, p. 139-140). 
 

 Esse tipo de posicionamento tinha licença aberta para circular nos meios de 

comunicação de maior visibilidade no cenário Pernambucano, que atenuavam os efeitos da 

repressão do Estado autoritário, potencializavam, de forma alardeada, o discurso em torno do 

desenvolvimento, principalmente nos tempos do “milagre”, e silenciavam ou desqualificavam 

os atos de resistência. O jornal Diário de Pernambuco, considerado um periódico, à época, 

alinhado com os interesses do regime, publicou em matéria de capa, em 15 de outubro de 1969, 

como se não precisasse disfarçar o “teatro do absurdo”: “AI-16 convoca Congresso para eleger 

dia 25 Garrastazu e vice-presidente”20.  

 Segundo João Abreu Júnior; Marieta Ferreira; Ricardo Bezerra (2010), desde os 

primeiros dias do golpe civil-militar de 1964, o Diário de Pernambuco deu ampla cobertura ao 

governo dos militares. Seu apoio explícito fez com que o periódico não tivesse maiores 

problemas com a censura. Embora, vale ressaltar, com advento do AI-5, assim como quase toda 

grande imprensa nacional, o jornal pernambucano também passou a ser monitorado mais de 

perto pelos órgãos fiscalizadores da Ditadura. Entretanto, seu histórico apoio ao regime e sua 

opção pela perspectiva mais comercial e menos crítica fizeram com que o periódico 

pernambucano mantivesse sua circulação sem maiores problemas no estado.  

 Os destaques de capa dado pelo periódico aos eventos considerados faráveis ao governo 

evidenciam não apenas seu alinhamento com o regime, mas a própria estratégia de 

convencimento do periódico através da visibilidade conferida às notícias. Como afirma Tânia 

de Luca: 

Os discursos adquirem significados de muitas formas [...]. A ênfase em certos 

temas, a linguagem e a natureza do conteúdo tampouco se dissociam do 

público que o jornal ou a revista pretende atingir. (LUCA, 2008, p. 139).  

 

No caso da “eleição” de Médici, o periódico ajudou a montar o palanque para o que Reis 

Filho (2014, p.83) descreveu como uma espécie de fachada grosseira e mal montada. Não havia 

constrangimento por parte do periódico local em dar uma cara de legitimidade democrática a 

um processo eleitoral criado para “eleger” quem já estava eleito.  

                                                           
20 Matéria de capa do periódico Pernambucano, destacando a notícia da convocação do Congresso Nacional 

(fechado desde 13 de dezembro de 1968 por ocasião do AI-5) para “eleger” Emílio Garrastazu Médici como 

presidente da República. Ver: Ver: DIÁRIO DE PERNAMBUCO. AI-16 convoca Congresso para eleger dia 25 

Garrastazu e vice-presidente. Recife, 15 de outubro de 1969. Acervo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 
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 O início dos anos de 1970 foi marcado pela irradiação das ondas do “milagre” em 

Pernambuco, e o estado buscava reafirmar a sua participação no caminho do progresso. Nilo 

Coelho, que governou o estado entre 1967 e 1971, sob as benções de Costa e Silva e Médici, 

deu início a um grande projeto de modernização e desenvolvimento que se expandia da capital 

ao interior.  

Aliás, nada mais “moderno” em Pernambuco do que a arte do governar pelo 

patrimonialismo. Segundo Lima Júnior (2008), Nilo Coelho procurou investir em obras de 

infraestrutura significativas no interior do estado, intensificou a irrigação na área do São 

Francisco e empreendeu uma política de eletrificação rural. Entretanto, chamou a atenção o 

caráter patrimonialista da sua chamada política de “interiorização do desenvolvimento”. Como 

aponta Lima Júnior, o então governador desenvolveu: 

A rede rodoviária, investindo na construção de uma estrada asfaltada que 

ligava Recife a Petrolina (sua terra natal), situada no extremo oeste do Estado, 

próximo à divisa com a Bahia. Tanto a região irrigada do São Francisco quanto 

a rodovia ligando Petrolina à capital beneficiaram a área de abrangência 

política do clã da família Coelho, da qual o governador foi o representante 

mais ilustre, ampliando e consolidando seu domínio político, apesar das 

modificações oriundas das respectivas obras citadas. (LIMA JÚNIOR, 2008, 

p. 69). 

 

Nesse arranjo de interesses em torno da coisa pública nos complexos tempos do 

desenvolvimento e do “chumbo”, nos quais as elites civis e os agentes da caserna ditavam o 

jogo político enquanto procuravam rechaçar seus opositores, cada um daqueles integrantes da 

“zona cinzenta” procurava algum tipo de benefício próprio no projeto desenvolvimentista 

autoritário e bem direcionado, que ganhava mais corpo a partir de Médici. Enquanto a música 

que impulsionava “a dança para o alto dos números” do “milagre” a que se referiu Reis Filho 

(2014) ainda tocava, todos aqueles que podiam procuraram meios de acompanhar seu ritmo.     

Emblemático foi o caso do projeto de construção de um estádio de futebol elaborado 

pelo Sport Club do Recife, em 1971, com a pretensão de ser um símbolo do desenvolvimento 

local. A moderna praça esportiva deveria se chamar “Presidente Médici”. Ainda que não tenha 

saído do papel, o projeto do Sport Recife foi apresentado como uma representação do 

desenvolvimento em curso em Pernambuco. Evidentemente, a associação do equipamento ao 

nome do então presidente não foi por um mero acaso e demonstrava o alinhamento dos 

representantes do clube com o regime. Segundo Rodrigo de Lima (2021), não por coincidência, 

o Clube da capital pernambucana, em 1971, era presidido por um militar, o coronel do exército 

Ivan Ruy, que já havia tido participação efetiva em atos de repressão da Ditadura no estado.  
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O fato do coronel ter sido eleito pelos associados do clube, que eram em sua maioria 

civis, evidência o interesse em reafirmar alianças com os grupos políticos da caserna.               

"Por conseguinte, ao escolher os coronéis Ivan Ruy e Wálter Moreira Lima para os cargos de 

presidente e vice do clube, os sócios rubro-negros elegiam também as redes de sociabilidade e 

as relações políticas estabelecidas por estes" (LIMA, 2021, p. 403). O projeto ganhou grande 

repercussão no estado e serviu como mais um elemento da propaganda ufanista do regime. Com 

o destaque que lhe era usual, o Diário de Pernambuco tratou de enaltecer não só a ideia, mas o 

próprio presidente, associando o projeto aos ares do desenvolvimento do estado, em sintonia 

com o projeto de nação em andamento. Com peculiar entusiasmo, publicou o periódico: 

 
Para um grande Presidente um exemplo de arrojo, de trabalho, de dinamismo. 

A denominação PRESIDENTE MÉDICI sugere o apoio de todos os 

pernambucanos em busca da concretização de uma obra gigantesca voltada 

para a consagração dos desportos nordestinos. [...] Afinal, é tempo de 

construir. E Pernambuco se integra no esforço do desenvolvimento brasileiro, 

confirmando a capacidade realizadora do nosso Povo, sempre calorosamente 

saudado como tricampeão de futebol, entre outras memoráveis conquistas em 

todos os setores da atividade humana" (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 31, 

mar. 1971, grifo do periódico). 

 

Luca (2008) lembra da importância de se atentar para o espaço, os aspectos gráficos e 

aos próprios destaques presentes nas notícias publicadas nas revistas e nos jornais. Para além 

do próprio conteúdo ufanista da matéria, ao apresentar o “Presidente Médici” em letras 

destacadas, em “caixa alta”, o periódico pernambucano reforça o seu já evidente apoio não 

apenas ao projeto, mas ao próprio governo do general-presidente. Ao mesmo tempo, não se 

furtava em colocar o estado de Pernambuco “na rota do desenvolvimento”, evidenciando o 

suposto “apoio de todos os pernambucanos” ao “esforço do desenvolvimento brasileiro”. 

Embora o "Presente Médici" não tenha saído do papel, também não passou 

despercebido, como podemos notar. O desenvolvimento acelerado exigia um empreendimento 

com prazo mais curto e com menos recursos, para ser apresentado o mais brevemente possível 

como o mais novo símbolo do progresso pernambucano. Por isso, ao invés de um equipamento 

erguido do zero, como seria a praça idealizada pelo Sport Recife, foi viabilizada a ampliação 

de outro estádio da cidade, o José do Rego Maciel21, localizado no bairro do Arruda e 

pertencente ao Santa Cruz Futebol Clube (LIMA, 2021). 

                                                           
21 Embora a maior parte da obra tenha sido feita com os esforços dos próprios torcedores do clube, que se 

engajaram em várias campanhas de arrecadação, esta contou com a participação efetiva do poder público local. 

Para uma melhor leitura sobre esse debate, Ver: LIMA, Rodrigo Carrapatoso de. “É tempo de construir”: o projeto 

de Estádio Presidente Médici e a conclusão do Arruda. In: SILVA, Marcília Gama da; SOARES, Thiago Nunes 

(Orgs). Pernambuco na mira do golpe, vol. I: educação, arte-cultura e religião. Porto Alegre: Editora Fi, 2021, p. 

388-408.  
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É importante perceber que todo esse arranjo de interesses que circulava no interior do 

projeto de poder protagonizado pela Ditadura Civil-Militar iniciada em 1964 servia também                        

para hidratar a pretensão de legitimidade do regime, a qual Médici jamais negligenciou 

totalmente, nem nos tempos em que parecia abrir mão da natureza hegemônica daquele evento.                      

Ele sabia que, mesmo com os sustentáculos do arbítrio, dificilmente sustentaria por muito 

tempo aquela Ditadura sem um mínimo de consenso e da participação civil.  

 É nesse cenário de complexos arranjos em torno do poder, entre o “milagre”, o surto 

desenvolvimentista, a repressão política e o aumento significativo dos problemas sociais, que 

pretendemos estudar o processo de modernização do Ensino Ginasial a partir da implantação 

dos novos Ginásios Orientados para o Trabalho (GOT’s) no estado de Pernambuco, entre os 

anos de 1969 e 1971, portanto, durante o governo controverso de Médici em termos de país. 

Dedicaremos o terceiro capítulo deste trabalho a essa trama em cenário pernambucano.  

Já no capítulo seguinte, portanto, vamos discutir sobre como esse projeto de 

“modernização” vai ser aplicado aos GOT’s e como o governo brasileiro, especialmente durante 

o período do presidente Médici, vai se utilizar do discurso do trabalho e do desenvolvimento 

econômico para legitimar o discurso de uma Educação utilitarista nos Ginásios. A partir da 

leitura e problematização dos documentos oficiais, analisaremos qual o lugar desses GOT’s no 

processo de transformação do ensino tradicional, em seu sentido amplo, em ensino voltado a 

orientar e a formar para o mundo do trabalho, a partir da lógica do progresso.  
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CAPITULO II 

A EDUCAÇÃO PARA O MUNDO DO TRABALHO NO ENSINO SECUNDÁRIO: OS 

GOT’s E AS ESTRATÉGIAS DE LEGITIMAÇÃO NO GOVERNO MÉDICI 

 

Neste capítulo, procuramos analisar as estratégias do governo federal no que se refere a 

sua política educacional voltada ao Ensino Secundário, especialmente nos primeiros três anos 

do então presidente Médici, no sentido de legitimar um projeto de governo, baseado no discurso 

do desenvolvimento econômico acelerado e da estabilidade social. Para tanto, discutiremos o 

processo que o próprio regime, já no final do período Costa e Silva, chamou de “modernização 

do Ensino Secundário”, e que viria a ganhar, sem sombra de dúvidas, maior importância no 

período Médici.  

Em um primeiro momento, discutimos sobre as estratégias empreendidas pelo governo 

Médici, no sentido de tentar legitimar a sua política de desenvolvimento acelerado, com forte 

apelo aos discursos do progresso, da virtude do trabalho e da estabilidade social; no segundo 

momento, debatemos sobre a ideia de modernização do Ensino Secundário e sua proposta de 

supressão da perspectiva dualista do ensino; posteriormente, discutimos sobre qual o lugar dos 

Ginásios Orientados para o Trabalho (GOT’s) nesse processo, enquanto etapa estratégica para 

o projeto de desenvolvimento econômico, que tinha na Educação, um lugar central para o 

governo; e, por fim, analisamos os resultados do projeto de modernização nos Ginásios e seus 

efeitos no que se refere à suposta  tentativa de democratização da escolarização Média. 

É importante ressaltar que, ao discutirmos sobre “legitimação” que, segundo a 

concepção de John Thompson (2011, p.82), seria um modo de operação da ideologia, segundo 

o qual, “relações de dominação podem ser estabelecidas e sustentadas”, a partir de estratégias 

de construção simbólicas que as apresentam como legítimas, não estamos propondo uma 

relação de dominação estanque, do alto da caserna sobre os demais agentes civis, mas um tipo 

relação baseada em sucessivas estratégias e tentativas (nem sempre exitosas) de ratificação da 

ordem social que se pretendia estabelecer.  

Ainda que este estudo se detenha a um recorte no qual se observa o período de maior 

repressão por parte do regime autoritário, partimos do princípio de que as tentativas de 

legitimação das políticas educacionais do governo Médici, para além da força coercitiva, foram 

gestadas, também, com base em arranjos, articulações e complexas estratégias discursivas. As 

tentativas de legitimação surtem efeito à medida que o discurso proferido encontra respaldo em 

determinados grupos sociais. A relação do discurso com o desejo e com o poder a que se refere 
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Foucault (1996), em sua “Ordem do discurso”, pode conferir, mesmo que por determinado 

momento, status de legitimidade a um discurso que pareça satisfatório a quem o recebe, ainda 

que ele seja, na prática, de cunho autoritário. 

É nesse aspecto que pretendemos discutir, neste segundo capítulo, as tentativas de 

legitimação das políticas educacionais, enquanto parte de um projeto de poder baseado no 

discurso do crescimento econômico do país e na virtude do trabalho, a partir das “estratégias de 

construção simbólica” promovidas pelo regime Civil-Militar, especialmente durantes os três 

primeiros anos do governo Médici, localizando o lugar dos GOT’s nesse processo, a partir de 

sua disseminação histórica, pelo menos em termos oficiais, a partir de 1969.  

2.1 “Pra frente, Brasil”: Médici e as estratégias discursivas de legitimação para um 

desenvolvimento acelerado, controlado e contraditório 

 Se o discurso pressupõe uma prática que regulamenta um certo número de enunciados 

possíveis de serem ditos, como sugerem Foucault (2008) e Maingueneau (2008), há aqui de se 

analisar as estratégias discursivas que envolvem o “discurso em torno do desenvolvimento” e 

como os tais enunciados que o compõe transitam entre os representantes do Estado autoritário. 

O final da década de 1960 e o início dos anos de 1970 talvez tenha sido o período da História 

do Brasil recente em que mais se investiu em propaganda estatal, em reformas no âmbito da 

Cultura e da Educação e no discurso ufanista e otimista por parte do próprio Estado.  

Hoje, parece haver um consenso entre historiadores e demais pesquisadores da História 

da Ditadura Civil-Militar brasileira de que, mesmo no período de exceção, o regime procurou 

a todo custo, legitimar, a partir da geração de consenso, a sua política desenvolvimentista, que 

se queria acelerada e controlada. Essa característica de governabilidade em muito se deve a 

algumas questões circunstanciais do próprio tempo em que se deu o governo Médici. Segundo 

Rosa Fischer (2001, p. 204), o exercício de uma dada prática discursiva depende das dinâmicas 

de poder e saber do seu tempo. Procuramos aqui analisar essas estratégias de legitimação, a fim 

de tentar explicar, aos nossos leitores e leitoras, qual o lugar dos Ginásios Orientados para o 

Trabalho nesse processo. 

 Havia a necessidade de se melhorar a imagem do Brasil tanto interna, quanto 

externamente, sobretudo após os já aqui citados episódios de 1968 e a própria “eleição” de 

Médici. Aliás, Reis Filho (2014, p. 82) chama a atenção para o caráter ditatorial e posterior 
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tentativa de democratização (frustrada) da escolha do nome de Médici para presidir o Brasil, 

em virtude da doença do então presidente Costa e Silva22, na segunda metade de 1969.  

 

O sistema através do qual o novo presidente foi escolhido – por uma inédita 

votação entre oficiais-generais – prejudicou a imagem internacional do país. 

Não adiantou reconvocar o Congresso, em outubro de 1969, fechado desde a 

edição do AI-5, em dezembro de 1968, para eleger o general Garrastazu 

Médici, pois ninguém tinha dúvida de que sua verdadeira unção já havia sido 

feita pelo Alto-Comando das Forças Armadas. Médici já estava “eleito” antes 

de ser votado. (REIS FILHO, 2014, p. 82-83, grifos do autor). 

 

 Nas palavras do próprio Daniel Aarão, em nota a esse mesmo comentário, “seria difícil 

montar fachada mais grosseira” (REIS FILHO, 2014, p. 83). Segundo a historiadora Janaina 

Martins Cordeiro (2014, p. 208), “Médici foi visto por seus pares como alguém capaz de 

contornar a situação de crise que a ditadura vivia desde 1968, agravada no segundo semestre de 

1969 pela repentina doença de Costa e Silva [...]”. Era a típica situação na qual, se os 

idealizadores do plano não conseguiram criar a fachada perfeita, ao menos poderiam dizer que 

“os fins justificariam os meios”. De qualquer maneira, se o processo foi visto sob grande 

desconfiança, Médici, que tinha a simpatia das grandes lideranças da caserna, não demorou para 

encontrar também quem o aprovasse no meio civil.  

Logo que apresentado pelo Alto Comando Militar como alternativa para a presidência 

naquele cenário, o então desconhecido general Emílio Médici ganhou o status de figura 

marcante e ideal, que era capaz de se impor não apenas pela habilidade retórica, mas também 

pela imponência de sua postura física, algo que parecia caro à época. Nas palavras de Janaina 

Cordeiro: 

 

O impacto que a figura de Médici – sua aparência física, inclusive – foi capaz 

de despertar logo que apareceu como candidato e em seguida Presidente, 

expressa, em certo sentido, os anseios daquela sociedade. Talvez seja o relato 

do Cônsul norte-americano em Porto Alegre o que melhor tenha traduzido o 

que viria a conformar as bases da popularidade de Médici e, ao mesmo tempo, 

o sentido do pacto social conformado ao longo de seu governo: taciturnidade, 

silêncio, porte imperial, presença forte, opressiva e, ao mesmo tempo, 

informalidade e controlado senso de humor. Tais características da 

personalidade do Presidente refletiam, antes de tudo, o binômio que 

caracterizou os anos Médici: clima de entusiasmado crescimento econômico 

                                                           
22 Costa e Silva foi acometido por graves problemas circulatórios (Trombose) que teriam sido identificados entre 

julho e agosto de 1969, acarretando em seu afastamento, em outubro do mesmo ano. O agravamento dos problemas 

de saúde o levou a morte, em 17 de dezembro de 1969. Ver: LEMOS, Renato. Artur da Costa e Silva. In: ABREU, 

Alzira Alves de et al (coords.) Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro – Pós-1930. Rio de Janeiro: CPDOD, 

2010. 
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engendrado pelo Milagre brasileiro e o compromisso firme de combate a 

subversão. (CORDEIRO, 2014, p. 2010, grifos da autora).  

 

Não demorou para que o general presidente criasse uma série de estratégias na tentativa 

de potencializar sua surpreendente aceitação inicial, fosse pela agência de propaganda que viria 

a criar, fosse pelos seus discursos ufanistas, ou pela habilidade em capitalizar a seu favor 

qualquer evento que pudesse ganhar uma repercussão positiva, quase sempre tendo como pano 

de fundo o apelo ao desenvolvimento. 

É importante atentar ao alerta de Foucault (2008, p. 215) em relação ao “jogo das 

coações e das limitações que, em um momento determinado, se impõem ao discurso”. Dito de 

outra forma, Médici, enquanto sujeito, estava imerso e, portanto, também era efeito da ordem 

do discurso em que estava inserido. Ao enunciar reiteradamente a importância do 

“desenvolvimento”, o general falava de um discurso que o precedia e que, evidentemente, não 

era necessariamente seu. Como coloca Rosa Fischer (2001, p. 207), “há inúmeras vozes falando 

num mesmo discurso, seja porque o destinatário está ali também presente, seja porque aquele 

discurso está referido a muitos outros”. 

Em seu discurso de posse, Médici já deixaria evidente que a opinião pública seria uma 

de suas preocupações mais urgentes. “Homem do povo, creio no homem e no povo, como nossa 

potencialidade maior, e sinto que o desenvolvimento é uma atitude coletiva, que requer a 

mobilização total da opinião pública” (MÉDICI, 1969)23. Era preciso reafirmar o discurso 

ufanista do regime e refutar, ideologicamente, todos os contrários, o “Outro”, a que se refere 

Maingueneau (2008). Daí a sua preocupação com a opinião pública. Para o autor francês:  

 
Não é sem razão que os espaços mais autoritários, que não têm nada a temer, 

em princípio, de alguém que o contradiga, polemizam24 continuamente, não 

cessam de entregar-se ao ritual de admissão-expulsão do simulacro do outro. 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 113). 

 

Essa relação “admissão” (dos discursos aderentes) e “expulsão” (dos discursos 

contrários) atua como estratégia de legitimação do próprio discurso do desenvolvimento. É 

                                                           
23 BRASIL. Presidente (1969-1974: Emílio Garrastazu Médici). Discurso de Posse. Biblioteca da Presidência da 

República. Brasília, 30 out. 1969. 
24 Na concepção de Maingueneau, a “polêmica” corresponde à forma em que um determinado polo discursivo se 

relaciona com o “Outro”. Cada polo estabelece registros positivos e negativos a partir das regras da sua própria 

formação discursiva. Os enunciados do “Outro” só são “compreendidos” no interior do fechamento semântico do 

intérprete. Desse modo, o discurso não lida com o Outro como tal, mas com os simulacros que dele estabelece. 

Ver: MAINGUENEAU, Dominique. A polêmica como interincompreensão. In: ______. Gênese dos discursos. 

Tradução: Sírio Possenti. São Paulo: Parábola Editorial, 2008. p. 99-118.  
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possível perceber na fala de Médici sobre a opinião pública, uma preocupação em estabelecer 

um ambiente que fosse favorável ao projeto desenvolvimentista do regime, e não poupou 

esforços na tentativa de tornar isso possível. Ele sabia, como poucos estadistas, potencializar 

os eventos nacionais importantes em benefício de sua imagem e de seus objetivos.  

Segundo Cordeiro (2014), não eram poucos os momentos em que Médici exibia uma 

figura de “homem comum”. O seu gosto por futebol, por exemplo, não foi uma qualidade 

popular por ele mesmo subestimada. Havia menos de um ano da sua chegada à presidência, 

quando a Seleção Brasileira de Futebol vencia a Copa do Mundo de 1970, em 21 de junho 

daquele ano, no México. O Brasil ganharia no campo e Médici assumia a sua sorte de campeão 

no palco político da popularidade. E não desperdiçaria.   

 

A conquista do tricampeonato mundial, no México, em 1970, foi uma bênção 

para esses propósitos de celebração patriótica, até mesmo porque era o 

primeiro campeonato mundial de futebol transmitido ao vivo para todo país. 

A cobiçada Taça Jules Rimet, definitivamente conquistada, era agora nossa, e 

o futuro também (REIS FILHO, 2014, p. 81). 

 

 Em pronunciamento feito instantes depois do triunfo brasileiro no México, após ter 

decretado ponto facultativo em todo território nacional para aquele dia e também para a data do 

retorno da Seleção ao Brasil, Médici não perdeu a oportunidade de invocar novamente todo seu 

repertório cívico, patriótico e, claro, direcionado ao desenvolvimento nacional. É possível 

perceber na mensagem, publicada em matéria de destaque no dia seguinte pelo Jornal Diário de 

Pernambuco, que o futebol se tornaria apenas um pano de fundo para o discurso ufanista do 

presidente.  

 

Desejo que todos vejam no Presidente da República, um brasileiro igual a 

todos os brasileiros, como um homem comum, como um brasileiro que, acima 

de todas as coisas, tem um imenso amor ao Brasil e uma crença inabalável 

nesse país e nêsse povo. [...] Na vitória esportiva a prevalência de princípios 

que nós devemos armar para a própria luta do desenvolvimento nacional. É 

dêsse ciclo da nossa conquista, a vitória da unidade e da conquista de esforços. 

(DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 22 jun. 1970).25  

 

 Sabendo jogar o jogo da boa imagem, do homem comum, preocupado com o povo e sob 

a promessa do desenvolvimento nacional que traria o bem-estar para todos os brasileiros, o 

general procurava reunir as estratégias necessárias para garantir o mínimo de consenso que 

                                                           
25 Mensagem do Presidente da República Emílio Garrastazu Médici, pronunciada em 21 de junho de 1970, em 

razão da conquista da Copa do Mundo de Futebol de 1970 pela seleção brasileira da modalidade, publicada pelo 

Jornal Diário de Pernambuco em 22 de junho de 1970. Ver: DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Médici decreta ponto 

facultativo: mensagem. Recife, 22 de junho de 1970. Acervo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 
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pudesse legitimar as ações do seu governo, em um momento extremamente delicado, não 

apenas no campo político, mas também no campo social. Se tomarmos como base as análises 

de Cordeiro (2014, p. 210) sobre sua popularidade nos primeiros anos em que esteve no poder, 

pode-se dizer que no campo da imagem, as estratégias estavam surtindo um efeito esperado.  

O fato é que ao mesmo tempo em que a sua popularidade aumentava, o governo federal 

criava programas, aprovava reformas e instrumentalizava o arbítrio sem que significativa 

parcela da população brasileira se desse conta de que, nas palavras de Daniel Aarão, “nesse 

jardim de rosas, nem tudo era flores, como diz a canção, havia espinhos também” (REIS 

FILHO, 2014, p. 82). A legitimação do regime naquele momento passava substancialmente 

pela manutenção de algumas bases de apoio no meio civil e pela aparência de normalidade que 

se procurava evidenciar pelas mais diversas estratégias discursivas. 

Para que possamos entender o lugar da Educação nesse processo, é importante ressaltar 

que a Ditadura brasileira no governo Médici jamais abriu mão de estratégias ideológicas de 

legitimação. Ainda que o uso da força tenha sido um imperativo no período, não se pode 

desconsiderar que as sucessivas tentativas de geração de consenso e a pretensão de legitimidade 

também tenham sido um recurso recorrente, mesmo que em paralelo com o arbítrio. Como 

coloca José Willington Germano (1990), “[...] no que pese a força, o Estado Militar necessitaria 

de bases de legitimação, da adesão de uma parte dos intelectuais, das camadas médias e das 

massas populares” (GERMANO, 1990, p. 139). 

Entretanto, os anos que se sucedem às medidas arbitrárias empreendidas por Costa e 

Silva e incorporadas por Médici, suscitam questionamentos sobre a posição do Estado 

autoritário em relação a sua base de apoio civil. Nessa perspectiva, as tentativas de legitimação 

pelo consenso teriam entrado em crise a partir de 1968, com o advento do AI-5 e se intensificado 

pelos anos seguintes, com Médici. A Ditadura teria largado mão das chamadas “estratégias 

ideológicas” de direção e assumido mesmo a dominação exclusivamente pela força. Segundo 

André Silva, Cassiana Farias e Thalita Silva (2021), no que se refere aos tempos de Médici, 

“[...] a radicalização da ditadura impetrada pelo segmento militar dispensa os serviços da base 

civil que, poucos anos atrás, dividiu a liderança na tomada do governo” (FARIAS; SILVA, A; 

SILVA, T, 2021, p. 177). 

Parece-nos um pouco precipitado afirmar que de fato houve, nos tempos de Médici, essa 

exclusividade do exercício do poder pela força. A preocupação constante do regime nesse 

período, no sentido de estabelecer reformas no campo educacional, da cultura e na 

comunicação, ainda que pela perspectiva do controle institucional, com forte influência do 

executivo, evidenciam que, em que pese o uso da coerção e da força, não há elementos que 
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justifiquem que o Estado tenha aberto mão das tentativas de consenso e legitimação. Ainda 

nesse sentido, parece-nos igualmente complicado afirmar que a Ditadura teria, naquele 

momento, dispensado por completo a sua base civil. 

Para Carlos Fico (2017, p. 34), “os militares, evidentemente, sempre estiveram 

preocupados com o apoio ao regime da parte dos setores com que pudessem contar”. Ainda 

segundo o autor, as lideranças castrenses já demonstravam preocupação com a repercussão 

negativa que as medidas de repressão aos movimentos de 1968 poderiam tomar. E acrescenta 

que: 

 

O ministro do Exército, durante reunião do Conselho de Segurança Nacional, 

em 1968, reconheceu que a “revolução” perdia apoio da opinião pública. O 

ministro da Aeronáutica preocupava‐se com as mulheres de classe média, 

presentes nas famosas marchas de 1964. O resultado da repressão às 

manifestações de 1968 poderia ser danoso [...]. (FICO, 2017, p. 34-35). 

 

Nesse sentido, seria, então, mais apropriado afirmar que, ao se empreender as constantes 

tentativas de legitimação, procurou-se manter certas bases de apoio fora do âmbito militar. Não 

por acaso, como coloca Prado (2011) e Cordeiro (2014), mesmo nos tempos de exceção e de 

maior terror da ditadura, Médici conseguiu aumentar sua popularidade. A aparência de 

normalidade gerada pelo suposto “milagre” e a habilidade em articular as mais diversas 

estratégias discursivas para propagação de uma boa imagem do governo conferiram ao regime 

certo grau de consenso. O que seria improvável sem a legitimação de grupos de poder 

localizados no meio civil. Não esqueçamos dos agentes que ocupavam a “zona cinzenta”. 

Umas das estratégias de legitimação utilizada por Médici foi o apelo ao sentimento de 

unidade de um povo brasileiro “otimista”, “trabalhador” e “patriótico”, único capaz de 

assegurar o desenvolvimento nacional. Enquanto discurso de legitimação do governo, o fator 

“desenvolvimento” não era apenas um “fim”, no sentido de que era algo que se pretendia 

alcançar com indelével urgência, mas era também um “meio”, no sentido de que esse discurso 

do “desenvolvimento” deveria garantir o apoio civil, seja das elites, que esperavam se beneficiar 

dos surpreendentes números do PNB brasileiro à época, seja pelas classes populares, a quem o 

governo procurava convencer de que o tal crescimento também lhes beneficiaria. O que, como 

sabemos, ficaria apenas no discurso, pelo menos para o segundo grupo. 

Segundo Maria José Rezende, em seu debate sobre a repressão e a pretensão de 

legitimidade no regime:  

 



69 
 

Em torno da idéia de fomento da competição nacional como prioridade da 

modernização que estava em andamento, assistia-se ao florescimento do 

“Projeto Brasil, Grande Potência”, no governo Médici, como forma de solução 

dos problemas econômicos e também políticos. (REZENDE, 2013, p. 115). 

 

Isso fica bastante evidenciado em um discurso feito por Médici em 1970, logo após o 

reconhecimento histórico (já mencionado anteriormente neste trabalho) de que o crescimento 

numérico da economia não se refletia em solução para os problemas sociais dos brasileiros26:  

 

Tenho recebido muitas manifestações no sentido de serem criadas condições 

mais favoráveis de tributação, de crédito, de salário mínimo e de índice de 

custo de vida. Essas condições não podem ser atingidas apenas por decreto, 

mas conquistadas pelo trabalho em que todos estamos empenhados, sem 

perder de vista o objetivo principal, que é a aceleração de nosso 

desenvolvimento. Com a ajuda de todos os brasileiros, haveremos de 

prosseguir essa verdadeira revolução [...]. (MÉDICI, 1970, p. 70). 27 

 

A “aceleração do nosso desenvolvimento”, portanto, era um fim, mas também um 

discurso atraente e, por isso, usado como meio, uma estratégia de legitimação de um projeto de 

poder que se perceberia bastante controverso.  “Enquanto elemento importante de busca de 

legitimidade pelo regime, o crescimento econômico era constantemente divulgado como algo 

que se projetava para a hipotética forma de democracia social [...] ” (REZENDE, 2013, p. 115). 

Era um projeto de poder “de alguns”, “para alguns”, mas apresentado apoteoticamente como 

sendo “para todos”, e todos teriam o dever nacional de participar e, mais que isso, torná-lo 

realidade o mais breve possível. Nas palavras do próprio Médici: 

 

Que todo homem, mais dentro de si mesmo que dentro de sua casa ou no seu 

rincão, pense nessa grandeza, e sinta, no mapa do Brasil, no mapa das terras e 

dos homens deste imenso país, essa grandeza viável e tangível, que é dever de 

todos nós antecipar. (MÉDICI, 1970, p. 92).28  

 

Lembremos de que John Thompson (2011) já chamou a nossa atenção para o fato de 

que a “universalização” é justamente uma estratégia de construção simbólica da própria 

                                                           
26 Na ocasião, em discurso proferido na aula inaugural da Escola Superior de Guerra, na Guanabara, em março de 

1970, ainda que falando para um número restrito de pessoas, contrariando a sua própria agência de propaganda 

(AERP), Médici reconheceu (ou mesmo deixou escapar) que, apesar do impulso econômico, “a maioria do povo 

brasileiro ainda ia mal”. Ver: MÉDICI, Emílio Garrastazu. Nova consciência de Brasil. 3. ed. Brasília: Secretaria 

de Imprensa da Presidência da República, 1973. 
27 Discurso proferido na aula inaugural da Escola Superior de Guerra, na Guanabara. Rio de Janeiro, 10 de março 

de 1970. Ver: MÉDICI, Emílio Garrastazu. Nova consciência de Brasil. 3. ed. Brasília: Secretaria de Imprensa da 

Presidência da República, 1973. 
28 Mensagem lida em cadeia de rádio e televisão, em virtude do que o documento chama de “6° aniversário da 

Revolução de Março”. Brasília, 31 de março de 1970. Ver: MÉDICI, Emílio Garrastazu. Nova consciência de 

Brasil. 3. ed. Brasília: Secretaria de Imprensa da Presidência da República, 1973. 
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“legitimação”. Com base nos conceitos do autor já anteriormente apresentados, podemos 

afirmar que através do recurso da “universalização”, os grupos de poder à frente do regime no 

período apresentaram projetos como sendo de interesse de todos (universais), mas, na verdade, 

atendiam, na prática, a interesses bem específicos. Essa construção simbólica, a que se refere 

Thompson, tende a contribuir para o processo de legitimação, tão caro ao governo Médici, no 

sentido de torná-lo justo. Portanto, reunindo bases para formas de consenso.  

A Educação, enquanto campo de exercício da ideologia ou de formação de consciência, 

foi uma preocupação central do regime dentro desse jogo de poder, como coloca Mathias 

(2004). Configurando-se, portanto, como lugar imprescindível às pretensões de legitimidade 

por parte do regime.  Nas palavras de Rezende (2013): 

 

Sob todos os aspectos, a educação tinha que ser estruturada de forma que ela 

fosse capaz de criar as condições para legitimar o regime; o que significava 

adaptar e ajustar as gerações vindouras aos valores concebidos como 

essenciais pela nova ordem social que estaria sendo criada. (REZENDE, 2013, 

p. 46). 
 

Era preciso homogeneizar os discursos para que o Estado pudesse, ao mesmo tempo e 

de forma minimante satisfatória, “dirigir” e “dominar”. Não à toa, Médici fazia questão de 

reiterar o discurso da unidade, como em uma outra fala proferida em ocasião da aula inaugural 

da Escola Superior de Guerra, na Guanabara, em 1970:   

Usarei os instrumentos a meu alcance para o chamamento de todos à coesão, 

ao respeito à lei, à produtividade, à união, à esperança. Usarei esses 

instrumentos para mobilizar a vontade coletiva para a obra do 

desenvolvimento nacional” (MÉDICI, 1973, p. 39). 

 

 A legitimação passava, como podemos perceber, pelo menos em termos de direção, 

pelos discursos da unidade, sem a qual, segundo o então presidente, não se alcançaria o 

desenvolvimento. 

Procuramos demonstrar neste tópico que as complexas relações de poder que permeiam 

as estratégias de governabilidade do regime, mesmo nos tempos de exceção, podem admitir 

tanto “direção”, quanto “dominação”, e que essas mesmas relações pressupõem formas diversas 

de articulação, aliança e geração de consenso, capazes de produzir um certo equilíbrio, ainda 

que instável, entre os grupos de poder.  

Nesse sentido, nos próximos tópicos do presente capítulo, procuramos discutir como as 

mudanças empreendidas pelo governo Médici em relação a Educação Média, sobretudo nos 

primeiros anos do chamado Ensino Secundário (que compreende ao Ensino Ginasial), que perde 
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a sua lógica propedêutica, de tradição acadêmica, e assume a lógica do mundo do trabalho, 

inserem-se nesse processo, no sentido de integrarem um projeto de desenvolvimento que seria 

acelerado, controlado e patriótico. Com isso, buscamos problematizar o papel dos GOT’s no 

período e as distorções sociais decorrentes do processo. 

2. 2 A modernização do Ensino Secundário: um debate sobre ampliação e dualismo à luz 

do governo Médici 

A ideia de orientação para o mundo do trabalho nos Ginásios não era necessariamente 

inédita na História da Educação brasileira. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) de 1961 (Lei n° 4024/1961) dividia a Educação de Grau Médio (etapa intermediária 

entre o Grau Primário e o Superior) em dois ciclos: Ginásio e Colegial. Nesses dois ciclos da 

então Educação Média eram oferecidos diferentes cursos, com perspectivas distintas de 

formação, de aspiração profissional e de continuidade. Segundo o texto da LDB, em seus artigos 

33 e 34: 

 

A educação de grau médio, em prosseguimento à ministrada na escola 

primária, destina-se à formação do adolescente. O ensino médio será 

ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e abrangerá, entre outros, os 

cursos secundários [propedêutico ou acadêmico], técnicos [industrial, agrícola 

e comercial] e de formação de professôres para o ensino primário e pré-

primário [curso normal, para o magistério]. (BRASIL, 1961, grifos nosso).  

 

De acordo com o texto de 1961, o Ginásio poderia estar inserido na lógica “secundária”, 

“técnica” ou da “formação para o magistério”, sendo a primeira destinada aos estudantes 

oriundos das elites e as duas últimas destinadas aos que vinham das classes populares e que 

conseguiam êxito no exame de admissão. Essa lógica, que era tão excludente, quanto dualista, 

vinha sendo questionada havia longas datas por educadores e segmentos da sociedade civil que 

reivindicavam uma Educação mais justa. Por outro lado, a limitada oferta de escolarização 

também era incompatível com o projeto de desenvolvimento que se pretendia naquele 

momento, principalmente no país que surfava nas ondas do “milagre” e que, como diria Médici 

em seu discurso de posse, em 1969, ingressava em “[...] um grande projeto nacional de 

desenvolvimento” (MÉDICI, 1969)29.  

                                                           
29 O presidente Médici em seu discurso de posse, assim como em vários outros discursos, convocava a população 

para o que chamou de “um grande projeto nacional de desenvolvimento”, que deveria elevar o país do posto de 

“filial” ao de “matriz”. Ver: Discurso de posse do presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Proferido 

em 30 de outubro de 1969. Disponível no Acervo da Biblioteca da Presidência da República. 
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 É nesse cenário que, em maio de 1969, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), de 

forma conjunta com a Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM), publicou um 

documento chamado de Subsídios para o Estudo do Ginásio Polivalente (SEGP)30, reunindo 

publicações produzidas nos últimos anos por renomados educadores que visavam modernizar 

o então chamado Ensino Secundário. As publicações, assinadas por intelectuais como: Anísio 

Teixeira, Newton Sucupira, Valnir Chagas e Gildásio Amado, tinham em comum a ideia da 

modernização dos Ginásios e o fim da perspectiva dualista nessa etapa da formação média dos 

estudantes.  Paradoxalmente, sob o argumento de um projeto de Educação mais igualitário, o 

Brasil tornou ainda mais sofisticada as suas distorções no Ensino de Grau Médio e, 

posteriormente, no 1º e no 2º Grau. É sobre esse documento que discutiremos a seguir.  

O texto foi apresentado como referência aos novos Ginásios Orientados para o Trabalho. 

Em sua apresentação, os organizadores do documento o colocam como referência a ser seguida 

no aprimoramento e na criação dos novos Ginásios, além de ressaltar a sua função 

modernizadora para os novos equipamentos de ensino. 

 

Os trabalhos incluídos foram selecionados pela Equipe de Planejamento do 

Ensino Médio, dentre alguns dos mais indicados para servirem de material de 

estudo e discussão em seminários e cursos de treinamento de professores, 

diretores e pessoal técnico professo para o Ginásio Polivalente ou Ginásio 

Orientado para o Trabalho.  

De imediato, o material se destina ao treinamento de pessoal para os ginásios 

a serem criados pelo Programa de Expansão e Melhoria do Ensino Médio a 

ser financiado com recursos conjuntos de um empréstimo americano, do 

Governo federal e de quatro Estados. 

De acordo com esse programa, deverão ser construídos em todo o país cerca 

de 300 ginásios, aos quais se procurará dar uma organização moderna, dotados 

como serão eles de instalações específicas para o ensino de Artes Industriais, 

Técnicas Comerciais, Educação para o Lar e, em alguns casos, Técnicas 

Agrícolas. O programa compreende ainda a criação, em fase posterior, de 

alguns colégios-pilôto, também do tipo polivalente ou compreensivo. 
(BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 5). 

 

Os GOT’s ou os Ginásios Polivalentes não são necessariamente uma invenção do 

governo Médici, mas é com ele que esse projeto ganha, no interior do cenário de 

desenvolvimento, um destaque nunca antes visto na História da Educação no Brasil. Era o 

momento de modernizar os Ginásios e manter a ordem. Nas palavras de Suzeley Mathias: 

 
Se a ideia-chave do ensino sob Castelo Branco é a ordem, e sob Costa e Silva, 

o desenvolvimento, poder-se-ia afirmar que a união de ambas terá seu ponto 

                                                           
30 Neste trabalho, vamos chamar este documento (Subsídios para o Estudo do Ginásio Polivalente) de SEGP, que 

representa suas iniciais.  
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alto no governo do general Médici – o objetivo do governo é o 

‘desenvolvimento acelerado e sustentado’, o que significa, no campo 

psicossocial, prioridade para educação de mão-de-obra. (MATHIAS, 2004, p. 

171). 

 

 Não é por acaso, nesse sentido, que em seus discursos, como o que foi proferido na Aula 

Inaugural da Escola Superior de Guerra, na Guanabara, em março de 1970, Médici reforça a 

intenção do MEC/EPEM no empreendimento dos GOT’s em todo Brasil. Sem disfarçar a 

nomenclatura, como fizera durante anos os tecnocratas do MEC, ao preferirem o “orientar para 

o trabalho”, sugerindo uma divisão entre o ensino geral e a sondagem de aptidões, Médici 

preferiu mesmo usar o termo “voltado para o trabalho”, deixando claro a sua real finalidade. 

“Dentro em breve estaremos realizando uma grande campanha de alfabetização e iniciando as 

obras de construção, em diferentes partes do território nacional, de mais de duas dezenas de 

ginásios voltados para o trabalho” (MÉDICI, 1970, p.77, grifo nosso).31  

 Mais cuidadosos que o general nesse aspecto, os técnicos do MEC e do EPEM 

elaboraram, com base em estudos reconhecidamente importantes no debate público sobre a 

Educação à época, um discurso mais cauteloso e, de certa forma, atraente para os que 

reivindicavam uma Educação mais justa e igualitária, ainda que dentro da lógica utilitarista, 

sobretudo em um contexto em que o debate sobre o fim do dualismo no Ensino Secundário 

começava a circular mais forte nos últimos anos no Brasil e já era uma discussão bem mais 

amadurecida nos Estados Unidos e em boa parte da Europa.  

 Médici, como se sabe, estava longe de ser um estadista pouco habilidoso, ainda que 

encontremos algumas afirmações que pareçam ir na contramão das estratégias discursivas do 

regime. No que tange ao sentido atribuído por ele aos Ginásios, que seria, pelo menos se 

tomarmos como base o seu discurso na Guanabara, em 1970, “voltados ao trabalho”, e não 

“orientados para o trabalho”, como preferiam os técnicos do MEC, não nos parece de todo um 

erro estratégico ou mesmo falta de habilidade por parte do então presidente.  

Voltamos ao Foucault para lembrar que “por mais que o discurso seja aparentemente 

bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o 

desejo e com o poder” (FOUCAULT, 1996, p. 10). A esse respeito, dissemos em outro trabalho 

que: “ao atingir então seu público alvo, este discurso gera, em tese, a sedução esperada, uma 

vez que atua no imaginário do receptor. Neste caso, a virtude do trabalho e o desejo pelo 

                                                           
31 Discurso proferido na aula inaugural da Escola Superior de Guerra, na Guanabara. Rio de Janeiro, 10 de março 

de 1970. Ver: MÉDICI, Emílio Garrastazu. Nova consciência de Brasil. 3. ed. Brasília: Secretaria de Imprensa da 

Presidência da República, 1973. 



74 
 

progresso” (SILVA, 2018, p. 34). É como se o discurso encontrasse no imaginário do sujeito 

receptor uma condição de sentido capaz de lhe conferir veracidade.  

Diferente dos tecnocratas do MEC, que falavam para os pares e para grupos mais 

engajados de educadores, os quais cobravam uma Educação Secundária mais democrática e 

menos dualista, Médici falava para o grande público que estava menos interessado nas minúcias 

dos termos utilizados e de seus reais sentidos pedagógicos do que nos efeitos que uma eventual 

Educação para o trabalho traria. Seguindo a mesma linha de Foucault, Maingueneau (2008) 

lembra que o que pode gerar o convencimento é o que produz a própria condição de existência 

do discurso: “que haja momentos e lugares para os quais uma configuração de sentido possa 

ser reconhecida por um conjunto de sujeitos como o Todo da verdade” (MAINGUENEAU, 

2008, p. 113). Nesse sentido, o desejo pelo desenvolvimento ou pelo progresso que 

supostamente proporcionaria o bem-estar às pessoas, traria, também, legitimidade à fala de 

Médici. 

Se, na prática, a modernização dos ginásios parecia mais alinhada com o projeto de 

desenvolvimento acelerado idealizado por Médici e por sua equipe econômica, no discurso do 

MEC e da EPEM, a modernização passava sempre pela ideia de um Ensino Secundário 

pedagogicamente comum a todos os estudantes. Segundo o SEGP, nos Ginásios modernos, não 

haveria distinções entre aqueles que, por interesse ou por falta de outra alternativa, deveriam 

aprender um instrumental mínimo para ser um cidadão cívico e útil ao setor produtivo de forma 

imediata e os que pretendiam prosseguir nas demais etapas da formação educacional, sem a 

urgência em ingressar no mundo do trabalho. Portanto, todos receberiam a mesma formação. 

 Uma das referências utilizadas no documento SEGP é uma conferência pronunciada por 

Anísio Teixeira32, ainda na década de 1950, para inspetores do Ensino Secundário, que o 

documento chama de “Escola Secundária em Transformação”33. Nela, o pesquisador discute 

exatamente sobre a emergência do ensino técnico, que, segundo ele, representaria o novo ensino 

                                                           
32 Anísio Espínola Teixeira (1990-1971) era Baiano de Caetité. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 

1922. Presidiu, na década de 1930, a Associação Brasileira de Educação, sendo um dos líderes do Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova (1932). Na década de 1950, chegou a acumular a Secretaria Geral da Coordenação 

do Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) e a Diretoria do Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP). Em 1962, durante o governo de João Goulart, foi nomeado membro do recém-criado 

Conselho Federal de Educação. Em 1963 assumiu interinamente a reitoria da Universidade de Brasília (UnB), 

sendo afastado em 1964, em virtude do golpe civil-militar de 1964, quando se mudou para os Estados Unidos. Ao 

retornar, em 1966, tornou-se, ainda, consultor educacional da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ver: COUTINHO, 

Amélia. Anísio Teixeira. In: ABREU, Alzira Alves de et al (coords.) Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro 

– Pós-1930. Rio de Janeiro: CPDOD, 2010. 
33 TEIXEIRA, Anísio. Escola Secundária em Transformação. In: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura 

(MEC)/ Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM). Subsídios para o estudo do Ginásio Polivalente. Rio 

de Janeiro: Diretoria do ensino secundário, 1969.  
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geral, o qual deveria contemplar a todos os estudantes em idade escolar secundária. Segundo 

Teixeira: 

 

E se analisarmos desde o fim do século XIX, mais profundamente, o problema 

da educação adequada ao nosso tempo, verificaremos que a educação técnica, 

e não a literária ou mesmo a científica, é que deveria ser a educação comum a 

todos os homens. A literária já é uma especialidade, a científica ainda, outra 

especialidade, e a técnica é que passa a ser a educação generalizada, necessária 

a todos e que todos devem possuir. (BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 9).  

 

 O texto nos sugere que vem desse debate a ideia de uma Educação que romperia com a 

lógica dualista no Ensino Secundário no final da década de 1960. O que os técnicos do MEC e 

do EPEM pretendiam argumentar naquele momento era que a Educação de qualidade, 

necessária a todo povo brasileiro e imprescindível ao desenvolvimento social e econômico do 

país, era agora a Educação técnica e não mais necessariamente a acadêmica, historicamente 

destinada a um número muito restrito de estudantes brasileiros. Partindo dessa perspectiva, pelo 

menos em termos teóricos, não seria, então, a classe social quem definiria sobre a continuidade 

(ou não) dos estudos nos níveis mais avançados do ensino disponíveis no Sistema de Educação 

brasileiro.  

 A cultura da formação para o trabalho no ensino básico, historicamente pouco 

privilegiada pelas elites brasileiras, seria então, pelo menos no discurso, agora uma cultura 

inerente à formação de todos os cidadãos brasileiro, que não poderiam se furtar aos efeitos do 

tempo, que impunha profundas mudanças sociais e econômicas. A Escola moderna deveria ser 

também democrática, popular e caminhar em direção ao mundo do trabalho. Nesse sentido, 

como coloca o historiador Francisco Souza (2019, p. 5), “Deveria ser uma escola com uma 

estrutura de continuidade que atendesse aos propósitos do governo em estender e popularizar o 

ensino e que inserisse, na formação básica, a cultura do trabalho”.  

 Ao publicar o SEGP, em 1969, recorrendo a intelectuais renomados no campo da 

Educação, sobretudo voltados ao ensino básico, o MEC e o EPEM procuravam encontrar 

respaldo, especialmente junto aos educadores mais progressista, para o seu projeto 

profissionalizante. Não havia nada mais vistoso naquele momento do que a sensação de 

ampliação da oferta do Ensino Secundário e da suposta condição de igualdade entre o que era 

ofertado ao grande público e às elites. Isso pode ser observado no resgate que o documento faz 

a um outro trecho da fala de Anísio Teixeira na já citada conferência aos professores do Ensino 

Secundário, na década de 1950.  
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Em vez de ser uma escola exclusivamente de elite, com uma pequena 

matrícula de alunos predispostos a se fazerem helenistas, latinistas, dentistas 

ou, de modo geral, intelectuais, será uma escola para todos, a todos educando 

e orientando, segundo suas aptidões, para o trabalho, hoje sempre técnico, seja 

no campo do comércio, da indústria, das letras ou das ciências. Está claro que 

tal escola, visando à educação de muitos, senão de todos, não pode ter a 

pretensão de fazê-los todos "intelectuais", no velho e costumeiro sentido da 

prestigiosa palavra. 

Mas se todos não serão intelectuais, todos deverão ser instruídos e formados 

para participar de uma civilização que não é simplesmente empírica, mas 

racional e cientifica, intencionalmente construída pelo homem e toda 

construída sobre tecnologias e técnicas cada vez mais dependentes da 

inteligência compreensiva, informada e orientada, socialmente ajustada e 

individualmente cooperante, na medida dos próprios meios. (BRASIL. MEC-

EPEM, 1969, p. 15). 

 

José Geraldo Pedrosa e Nilton Bittencourt Júnior (2015), explicam que era preciso 

atender à demanda do setor produtivo, ávidos pela formação de mão de obra e, ao mesmo tempo, 

conter os anseios da população e dos educadores que reivindicavam maiores oportunidades de 

acesso e o fim do dualismo. Por outro lado, argumentava-se que profissionalização e trabalho 

no ensino básico agora era parte de uma cultura geral, portanto, que não era mais uma 

exclusividade das camadas populares.  Segundo os autores: 

 

A superação do modelo dualista teria que ser feita por uma escola que 

contemplasse as expectativas da população quanto à formação geral e a 

expectativa dos setores produtivos quanto à formação para o trabalho. O 

argumento principal era o de oferecer uma escola moderna, que focalizasse o 

conhecimento geral e tratasse o profissionalismo e o trabalho como parte da 

cultura. (PEDROSA; BITTENCOURT JÚNIOR, 2015, p. 16). 

 

Para além da ideia de que o educar nas humanidades modernas pressupunha agora o 

ensino científico geral e técnico, em paralelo com a orientação para o trabalho para todos os 

públicos, essa filosofia encontrava respaldo também no ideário do civismo. Em um momento 

em que se pretendia uma guinada econômica histórica no Brasil, todos deveriam contribuir com 

sua parcela de patriotismo. Lembremos que a Tatyana Maia (2013) já nos alertou de que a 

conscientização cívica pressupunha a participação de todos os patriotas na condução dos 

destinos da país. Em termos de discurso, a linha escolhida pelo MEC e pela Equipe de 

Planejamento do Ensino Médio para legitimar seu projeto de “orientação para o trabalho”, no 

que eles chamavam de Escola Moderna, encontrava sentido em várias frentes no período.  

Ora, se a Educação deveria atender aos interesses da nação e não dos indivíduos ou 

mesmo de uma classe, como pregavam os entusiastas do ideário do civismo, conforme chamara 

a atenção Tatyana Maia (2013), essa mesma Educação deveria formar o maior número de 
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“patriotas” possível, para que o tão estimado desenvolvimento acelerado acontecesse. “A defesa 

de um tipo de cultura, a nacional, foi considerada fundamental para a formação de cidadãos 

conscientes tanto de seu papel de devoção à pátria quanto da necessidade de solidariedade social” 

(MAIA, 2013, p.187). É esse o argumento que o documento SEGP vai buscar em Newton 

Sucupira34, em um texto chamado de “Princípio de Educação de Grau Médio na Lei de 

Diretrizes e Bases”35.  

 

A educação era um bem individual apenas acessível a uns poucos 

privilegiados e destinada a capacitar esses poucos para o exercício de certas 

funções dentro da sociedade. Mas a partir do momento em que a educação 

passa a constituir um bem social, necessário não apenas a uma classe mas à 

nação como um todo, torna-se imperativo criar uma educação ajustada à nossa 

realidade cultural, a uma sociedade em transformação e ao projeto de 

desenvolvimento nacional. (BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 51). 

 

 Ajustar a Educação ao projeto de desenvolvimento nacional era, de fato, um imperativo 

para o governo brasileiro e foi uma prioridade desde os primeiros dias em que estiveram no 

poder o presidente Médici e o ministro da pasta, o coronel Jarbas Passarinho. Para além do 

empreendimento da chamada modernização, era preciso torná-la legítima aos olhos da 

população, dos educadores e dos setores produtivos, sobretudo da indústria, que buscava se 

firmar no país. Como coloca Antônio Cunha (1989, p.67), a profissionalização “unificada” foi 

“alardeada como tábua de salvação da educação nacional”. Nas palavras do autor: “agora sim, 

a profissionalização dava aos pedagogos da ‘revolução’ a reposta para a pergunta sobre a 

articulação entre a escola e o desenvolvimento” (CUNHA, 1989, p. 67). 

 Havia, aí, uma evidente tentativa de mudança de paradigma educacional. Buscava-se 

“romper” com a perspectiva acadêmica de ensino na Educação Média brasileira, ao mesmo 

tempo em que se procurava reafirmar a perspectiva profissionalizante. Trata-se do que 

Maingueneau (2008, p. 37) chama de “caráter dialógico dos enunciados discursivos”, uma 

imbricação entre o “Mesmo” do discurso e seu o “Outro”. Ainda segundo o autor, esse exercício 

de afirmação de um discurso e a refutação do seu “Outro” (contrário) é o que confere 

completude e identidade ao próprio discurso. Ou seja, o embate entre a Escola Secundária 

                                                           
34 Newton Lins Buarque Sucupira (1920-2007) era alagoano, nascido na cidade de Porto Calvo. Tinha formação 

em Direito e Filosofia. Por indicação de Anísio Teixeira, em 1962 ingressou no recém-criado Conselho Federal de 

Educação, no qual atuou até 1978. Foi relator do parecer 977/65, que orientou a montagem da pós-graduação no 

Brasil. Sucupira também teve participação ativa na elaboração da Lei 5540/68 (Reforma Universitária). Ver: 

BOMENY, Helena. Newton Sucupira e os rumos da Educação Superior. Brasília: Paralelo 15, Coordenação de 

Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior, 2001. 
35 SUCUPIRA, Newton. Princípio de Educação de Grau Médio na Lei de Diretrizes e Bases. In: BRASIL. 

Ministério da Educação e Cultura (MEC)/ Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM). Subsídios para o 

estudo do Ginásio Polivalente. Rio de Janeiro: Diretoria do ensino secundário, 1969. 
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(acadêmica) e a Escola dita moderna (profissionalizante e orientada para o trabalho) é o que 

confere identidade ao discurso da “modernização” do Ensino Secundário que, por sua vez, 

aderia ao chamado desenvolvimento acelerado. 

 O ajustar a Educação à realidade nacional, sobretudo no que se refere ao tão propagado 

desenvolvimento acelerado, uma das principais bandeiras do governo Médici, pressupunha, 

pelo menos no discurso oficial, uma escola secundária de base comum, sem o dualismo entre a 

formação técnica e aquela voltada às ciências e às humanidades. O professor Valnir Chagas36, 

também membro do CFE e bastante atuante nas reformas empreendida por Médici e Jarbas 

Passarinho, foi mais um dos intelectuais utilizados pelo MEC/EPEM para legitimar o discurso 

do fim do dualismo presente no SEGP. No texto chamado de “Articulação da escola média com 

a superior”37, Chagas também defende que os cursos secundários se organizem em torno de um 

Ginásio comum (orientado para o trabalho):  

 

Os atuais cursos secundário e técnicos de grau médio terão, portanto, de 

resolver-se num esquema unificado que se organize sobre um ginásio comum, 

onde as preocupações de ordem vocacional se expressem por atividades de 

caráter exploratório. Todo o colégio assim concebido, sem o dualismo de 

"escola para os nossos filhos e escola para os filhos dos outros", deverá incluir 

no seu currículo um núcleo geral de ciências e humanidades, como aliás já o 

prescreve a Lei de Diretrizes e Bases, e uma parte profissionalizante que se 

estruture, como também o possibilita a mesma lei, por meio de opções tão 

variadas quanto o exijam as necessidades do mercado de trabalho e o 

permitam as possibilidades de cada estabelecimento. (BRASIL. MEC-EPEM, 

1969, p. 65). 

 

O discurso da mudança na estrutura educacional, portanto, estava na chamada “ordem 

do dia”. Era preciso assegurar o desenvolvimento nacional, e a base dessa engrenagem, o 

Ensino Secundário, não poderia ficar de fora, bem como seu público, que agora tenderia a ser 

ampliado, sob a promessa da equidade em sua oferta, portanto, sem distinção de classe social. 

Era preciso aproveitar os privilegiados que já estavam inseridos na Educação pós-primária e 

incluir os então excluídos para somar forças no “grande projeto de nação”. Lembremos que, 

                                                           
36 Raimundo Valnir Cavalcante Chagas (1921-2006) era Cearense, nascido no município de Morada Nova. 

Formou-se em Direito e, posteriormente, em Pedagogia. De 1948 a 1953, organizou, instalou e dirigiu o 

Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).  Entre 1962 e 1976 integrou o 

Conselho Federal de Educação e participou ativamente da Reforma Universitária, de 1968. Em 1970, por força do 

Decreto nº 66.600/70, do presidente Médici, assumiu a relatoria do grupo de trabalho que elaborou o anteprojeto 

que resultou na Lei nº 5.692/71, a Reforma do Ensino de 1° e 2° Graus, de 1971. Após deixar o CFE, Chagas se 

dedicou ao exercício da docência na UnB e a outras demandas acadêmico-administrativas. Ver: PINTO, Aloylson 

Gregório de Toledo. Valnir Chagas. Recife: Editora Massangana, Fundação Joaquim Nabuco, 2010. 
37 CHAGAS, Valnir. Articulação da escola média com a superior. In: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura 

(MEC)/ Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM). Subsídios para o estudo do Ginásio Polivalente. Rio 

de Janeiro: Diretoria do ensino secundário, 1969. 
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logo em seu discurso de posse, que ocorreu no mesmo ano da publicação do SEGP, Médici 

prometeu uma “revolução” em vários setores, inclusive na Educação. “Homem da Revolução, 

é meu propósito revolucionar a educação, a saúde, a agricultura, para libertar o nosso homem 

de seus tormentos maiores e integrar multidões ao mundo dos homens válidos (MÉDICI, 1969, 

p. 38, grifo nosso)38. 

 O “mundo dos homens válidos” a que se refere o presidente Médici era, certamente, o 

mundo produtivo, além de ser, também, o mundo cívico. Para ascender ao mundo dos “válidos”, 

era preciso se tornar um cidadão, bem aos moldes do ideário do civismo: moral, cívico e 

produtivo. Tatyana Maia (2013) resume bem essa preocupação não apenas por parte do Médici, 

mas do regime como um todo. 

Sendo superior e absoluto, o civismo era incontestável. A relação dos cidadãos 

com o Estado encontrava nos valores cívicos seu mediador. Mas a personagem 

principal na defesa dos valores nacionais era o cidadão. Ele era considerado o 

principal agente da propagação dos valores cívicos. Assim, o investimento em 

políticas que lhe ensinassem os seus deveres diante da nação, promovendo a 

“consciência cívica nacional”, era tarefa urgente da área educacional. (MAIA, 

2013, p. 203-204). 

 

Nesse aspecto, na ocasião de sua posse, o presidente Médici não está propondo 

necessariamente uma revolução em relação aos seus antecessores, como ele mesmo sugere. 

Porém, é inegável o investimento de energia nesse sentido em seu governo. Aliás, a leitura da 

proposta educacional que vai se acentuar ainda mais durante o período de Médici, transitando 

entre a orientação para o trabalho e o civismo, de forma agora massificada, com as propostas 

de ampliação da oferta de vagas no Grau Médio, sobretudo nos Ginásios, encaixa perfeitamente 

na análise de Foucault (1987, p. 164-165) sobre os projetos de poder que se materializam na 

Educação. Era preciso aumentar as forças daquelas crianças, adolescentes e jovens em termos 

de utilidade produtiva e diminuí-las em termos políticos de obediência.  

Não é por acaso que se fará novos esforços na tentativa de se ampliar a oferta de vagas 

no Ensino Secundário desde os primeiros dias do governo Médici, e isso, de fato, não ficaria 

apenas no discurso. O general presidente não estava exatamente preocupado com o problema 

do dualismo no Ensino Secundário, mas sim com a ampliação da escolarização básica, a fim de 

encontrar respaldo tanto da parcela da sociedade civil, até então excluída dessa etapa do ensino 

escolar, quanto dos setores produtivos, interessados no contingente de mão de obra que a 

                                                           
38 Discurso de posse do presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Proferido em 30 de outubro de 

1969. Disponível no Acervo da Biblioteca da Presidência da República. 
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orientação para o trabalho ajudaria a formar. Essa combinação, de certa forma, ajudou a 

legitimar o projeto profissionalizante nos Ginásios e, posteriormente, no 1º e no 2º Grau. 

A forma como essa ampliação aconteceu, como veremos mais adiante neste trabalho, é 

que foi bastante diferente do que o MEC, junto com o EPEM e demais equipes técnicas 

prometeram à época. O discurso de uma Escola única, sem qualquer distinção entre a “escola 

para os nossos filhos e a escola para os filhos dos outros”, como comentou Valnir Chagas, ao 

se referir ao dualismo, permeia quase todo SEGP.  O que pode ser mais uma vez observado no 

trecho atribuído ao próprio Chagas e elencado no documento. “Com a instituição do colégio 

unificado, sempre geral e profissional ao mesmo tempo, a discriminação já não será possível, e 

muito menos a persistência da função preparatória como algo expresso e intencional” (BRASIL. 

MEC-EPEM, 1969, p. 66). 

  Tratava-se de um discurso que era tão otimista quanto oportuno. Era um momento em 

que se buscava respaldo e legitimidade para um projeto de Ensino Secundário que, como coloca 

Francisco Souza (2019), deveria priorizar nos Ginásios, ao mesmo tempo, extensão, 

popularização, continuidade e cultura do trabalho. Nesse sentido, a ideia de uma Escola única, 

capaz de oferecer, ainda que com as especificidades de cada região, um ensino mais ou menos 

comum às elites e às classes populares, parece ter encontrado respaldo nos segmentos mais 

progressistas entre os educadores brasileiros, o que pode explicar a velocidade com que o 

governo conseguiu, um pouco mais tarde, aprovar a Reforma do 1° e do 2° Grau de 1971.  

A forma hábil com que o discurso da eliminação do dualismo tomou forma, 

especialmente entre os educadores, superou, inclusive o que, ao nosso ver, é um grande 

paradoxo para o momento, em se tratando do ensino de Grau Médio: promover, dentro dos 

Ginásios, um ensino de perspectiva continualista ao mesmo tempo em que se promovia a cultura 

do trabalho. Em um cenário em que governo federal cobrava, com urgência, a formação de mão 

de obra para seu projeto de desenvolvimento acelerado, como a Escola Média iria conter a 

debandada de estudantes, em sua maioria de origem humilde, formados na sondagem de 

aptidões e na orientação para o trabalho? A essa pergunta, tentaremos responder nas próximas 

páginas deste trabalho, quando trataremos do que chamaremos aqui de “grande fracasso do 

projeto de superação do dualismo nos Ginásios”.  

2.3 O lugar dos Ginásios Orientados para o Trabalho (GOT’s): encontrando a “vocação” 

para o projeto do desenvolvimento  

A partir da leitura de cenário apresentada no capítulo anterior e das discussões até aqui 

tratadas no presente capítulo, procuraremos entender, de agora em diante, qual o papel 
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específico dos Ginásios nesse processo de transformação do Ensino Secundário, enquanto 

primeiro ciclo da então chamada Educação Média e que, com o investimento no projeto dos 

GOT’s, passaria a adotar, agora, uma proposta única, orientada para o mundo do trabalho. Era 

o discurso do desenvolvimento acelerado pedindo passagem nos primeiros anos da formação 

média. Encontrar uma vocação para o grande projeto de nação era, nesse sentido, um dever 

cívico, mas era, também, um meio de reprodução social.  

 Como já colocamos anteriormente, a ideia de um Ginásio orientado para o trabalho não 

era uma invenção nova no início da década de 1970 e encontrava respaldo para a sua 

implantação na própria LDB de 1961. Em suas primeiras experiências, ainda na década de 1960, 

esses Ginásios tinham como finalidade oferecer alguma alternativa ao problema da limitação 

do acesso que a lógica secundária implicava naquele momento. Segundo Zilda Clarice Nunes, 

“[...] nesta fase inicial, em que o próprio Estado se reorganizava, os GOTs caracterizavam-se, 

apenas, como uma medida prática e imediata, cuja finalidade era a de fazer frente aos "desvios" 

que a intensa demanda social pela educação secundária provocava [...]” (NUNES, 1979, p. 166-

167).  

Entretanto, é com o advento dos ares do crescimento econômico e com a política de 

desenvolvimento nacional, que ganha corpo no final do governo Costa e Silva e se intensifica 

fortemente em Médici, como já vimos, que os GOT’s vão se espalhar pelo território nacional 

de maneira contundente, tanto na forma de equipamento novos, quanto a partir da assimilação 

de antigos ginásios tradicionais acadêmicos. Cabe ressaltar que os GOT’s, que passaram a ser 

chamados nesse contexto também de Ginásios Polivalentes, justamente por se contraporem à 

lógica secundarista, tida como de natureza exclusivamente acadêmica, deveria não apenas 

superar a perspectiva dualista dos Ginásios tradicionais, mas também alcançar o maior número 

possível de pessoas capazes de ser orientadas para o trabalho e aptas às pretensões dos setores 

produtivos.   

O documento SEGP traz um texto assinado por Gildásio Amado39, com o título de 

                                                           
39 Gildásio Amado (1906-1976) é natural de Itaporanga, estado de Sergipe. Formou-se em Medicina, na Faculdade 

de Medicina do Rio de Janeiro, em 1928. Entretanto, ainda durante a faculdade, assumiu a regência no Colégio 

Pedro II, no Rio de Janeiro, o que o fez se dedicar à carreira docente. Entre 1947 e 1955 integrou, chegando a 

presidir a Comissão Nacional do Livro Didático. A partir de 1956 chefiou a Diretoria do Ensino Secundário (DES), 

vinculada ao MEC. Em 1968 passou a integrar a Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM), da própria 

DES. No exercício dos cargos na DES defendeu a chamada modernização do Ensino Secundário, que ajudou a 

gestar os Ginásios Orientados para o Trabalho (GOT’s) (ou Ginásios Polivalentes). Entre os anos de 1970 e 1971 

integrou o grupo de trabalho que elaboraria o anteprojeto que resultou na Lei nº 5.692/71, a Reforma do Ensino 

de 1° e 2° Graus, de 1971. Foi, ainda, Assessor da Diretoria do Departamento de Ensino Fundamental, ligada ao 

MEC, já sob vigência da Reforma de 1971. Ver: BARRETO, Raylane Andreza dias Navarro; THOMAZ, Alice 

Ângela. Práticas reformistas na educação brasileira: a contribuição dos irmãos Gildásio e Gilson Amado. Revista 

HISTEDBR On-line, Campinas, n. 46, p. 264-277, jun. 2012. 
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“Ginásio Orientado para o Trabalho (Ginásio Polivalente)”40, no qual apresenta características 

e orientações pedagógicas sobre os GOT’s. Segundo Zilda Nunes (1979), Gildásio Amado, 

enquanto diretor da Diretoria do Ensino Secundário (DES), tentou renovar os Ginásios 

tradicionais de todas as formas possíveis. Ainda segundo a autora, Amado foi o idealizador dos 

GOT’s e, sob sua gestão, a DES realizou os primeiros investimentos práticos para a criação 

desses Ginásios, a partir da segunda metade da década de 1960.  

O texto de Amado apresentado pelo SEGP não foge à linha dos outros estudos trazidos 

pelo MEC/EPEM no documento. O discurso contra o dualismo no Ensino Secundário 

encontrava agora um lugar específico no primeiro ciclo da Educação Média (os Ginásios).  Os 

GOT’s (ou Ginásios Polivalentes) eram capazes de reunir em sua estrutura o Ensino Secundário 

(acadêmico), o Ensino Técnico (Industrial, Agrícola e Comercial) e o Ensino Normal 

(Magistério), além da Educação para o Lar (oferecida prioritariamente às meninas), que eram 

oferecidos separadamente, com base na organização estabelecida pela LDB de 1961. Segundo 

o documento: 

 

Nos ginásios orientados para o trabalho, associa-se uma iniciação técnica à 

educação geral. Na parte geral, não diferem essencialmente os ginásios 

orientados para o trabalho do ginásio secundário comum. A parte técnica 

compreende o ensino de Artes Industriais, Técnicas Agrícolas, Técnicas 

Comerciais e, como complemento, o de Educação para o Lar. (BRASIL. MEC-

EPEM, 1969, p. 83). 
 

Os Ginásios modernos, orientados para o trabalho, eram apresentados sob o discurso de 

uma “revolução educacional” que prometia pôr fim ao dualismo entre a formação acadêmica 

(propedêutica) e a formação para o trabalho. Através do SEGP, o MEC e o EPEM se 

preocuparam em demonstrar que as chamadas disciplinas gerais comuns aos Ginásios 

Secundários não seriam sobrepostas pelas disciplinas profissionalizantes, mas apenas as 

complementariam. E assim o fizeram durante todo o documento, investindo no discurso de que 

a “orientação para o trabalho” era muito mais uma escolha do que uma imposição. Nesse 

sentido, o documento traz em seus primeiros parágrafos destinados especificamente aos GOT’s: 

 

Desse modo, os alunos, nas primeira e segunda séries, são observados sobre 

tendências que revelem para um trabalho futuro não só na indústria ou na 

agricultura como no comércio. [...] O ensino, nas duas primeiras séries, além 

de seus objetivos gerais, tem o de analisar e explorar aptidões: um ensino que 

ofereça à escola meios de, por seu diretor, seus orientadores e professores, 

                                                           
40 AMADO, Gildásio. Ginásio Orientado para o Trabalho (Ginásios Polivalentes). In: BRASIL. Ministério da 

Educação e Cultura (MEC)/ Equipe de Planejamento do Ensino Médio (EPEM). Subsídios para o estudo do 

Ginásio Polivalente. Rio de Janeiro: Diretoria do ensino secundário, 1969. 
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perceber a inclinação dos alunos para uma atividade técnico-profissional a ser 

exercida logo depois do curso ginasial, ou mesmo nenhuma inclinação para 

esse tipo de atividade. [...] Se, nas duas primeiras séries, o ensino, tanto na 

parte geral como na parte técnica, deve ser comum para todos, nas terceira e 

quarta séries, entretanto, deve haver opção: por uma das técnicas (industrial, 

agrícola, comercial) ou pelo ensino geral sem nenhuma dessas técnicas. 

(BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 84). 
 

 

A tarefa dos técnicos do MEC, bem como da EPEM em relação aos Ginásios, era tão 

audaciosa quanto complicada, e mesmo paradoxal em alguns aspectos naquele momento. Era 

preciso ampliar a oferta de vagas no primeiro ciclo da Escola Média com urgência, dada as 

exigências dos setores produtivos e as cobranças da sociedade civil por maiores oportunidades 

de escolarização. Era preciso extinguir um dualismo de raízes históricas. Era preciso atender, 

ainda, ao famigerado projeto de desenvolvimento acelerado e reforçar o controle político e 

social por via da Educação.  

Por outro lado, era preciso convencer as elites de que a transformação da perspectiva 

secundária em orientação para o trabalho nos Ginásios não impactaria em suas estratégias 

históricas de reprodução social. Nas palavras de Nunes, tratava-se da [...] “luta pela efetivação 

da idéia de educar para o trabalho num tipo de escola destinada, desde o período colonial, à 

formação da elite” (NUNES, 1979, p. 4). Mesmo por isso, o discurso da reafirmação da 

importância e da livre escolha das chamadas disciplinas gerais ou acadêmicas, que eram 

oferecidas nos tradicionais Ginásios Secundários, foi recorrente no texto de Gildásio Amado e 

muito bem explorado pelo SEGP. 

 
Um dos aspectos mais importantes dos ginásios orientados para o trabalho - 

devo insistir - é a maior amplitude que oferece à opção. Às que a escola 

oferece, por suas disciplinas optativas e práticas educativas, soma-se a opção 

entre o ensino geral exclusivo e o ensino incluindo iniciação técnica, desta ou 

daquela modalidade. A partir da 3.a série, o aluno, sob a orientação da escola 

e de acordo com a família, pode optar por um aprendizado técnico, agrícola, 

industrial, comercial, ou pelo ensino geral apenas, atendendo, no último caso, 

àquele grupo de adolescentes de marcada preferência para o chamado ensino 

acadêmico. (BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 87). 
 

Um dos principais argumentos dos técnicos do MEC, investidos nas teorias do capital 

humano, era de que o trabalho não poderia ser mais visto como algo subalterno em relação à 

ciência acadêmica. Em tempos de desenvolvimento, a iniciação ao mundo produtivo 

demandaria esforços patrióticos de todos. Como colocam Pedrosa e Bittencourt Júnior (2015), 

modernizar significaria uma escola que, para além do foco no ensino acadêmico, tratasse a 
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profissionalização e o trabalho como parte da cultura. Nesse sentido, educar o jovem para as 

humanidades agora pressupunha sempre o educar para a ciência e para o mundo do trabalho. 

Apesar da aspiração de modernidade a que se referem os autores, o SEGP apresenta uma 

leitura no mínimo incompatível com os debates sobre a participação das mulheres no mundo 

do trabalho, afirmando que a chamada “Educação para Lar” deveria ser ministrada nos Ginásios 

(que se pretendia moderno) prioritariamente às meninas:  

 

É oportuno um comentário sobre a educação para o lar. É um ensino 

certamente necessário em qualquer escola de grau médio. Destinado de 

preferência aos alunos do sexo feminino, tenderá talvez a estender-se aos do 

sexo masculino. Por enquanto, os programas dessa matéria incluem práticas e 

estudos relacionados mais com trabalhos no lar. (BRASIL. MEC-EPEM, 1969, 

p. 85). 

 

Convém lembrar que desde a década de 1950 já havia debates em curso sobre a 

participação cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, tendo a mulher a sua imagem 

associada, inclusive comercialmente, à campanhas publicitárias, devido à sua participação no 

processo de desenvolvimento que já emergia no país. Aliás, o próprio documento, sem se 

aprofundar muito nesse debate, afirma que: “Dada a multiplicidade de profissões da mulher, no 

mundo de hoje, mais adequado seria ampliar o conteúdo da matéria, dando-lhe a denominação 

de educação para o lar e para o trabalho” (BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 85). Na prática, o 

estudo do MEC/EPEM reproduzia um discurso de teorias positivistas gestadas no início do 

século XIX, desconectado com o próprio interesse capitalista que a Educação brasileira 

assumia. 

A esse respeito, Antônio Cunha (1989) critica as práticas da Educação para Lar nos 

GOT’s que, segundo ele, reproduzia estereótipos conservadores sobre a população brasileira 

naquele cenário. Segundo o autor:  

 

A educação para o lar reunia outro conjunto de estereótipos acerca da 

produção. Só que, agora, tratava-se da produção doméstica, de ensinar as 

meninas – às vezes os meninos, só que não se levava isso a sério – a preparar 

alimentos e roupas, a conservar a casa, a fazer orçamentos domésticos, tudo 

dentro do mais cândido quadro conservador “daquilo que se chama lar. 
(CUNHA, 1989, p. 64).  

   

 É diante dessa série de contradições que os GOT’s ou Ginásios Polivalentes eram 

apresentados enquanto proposta modernizadora do ensino humanístico. Sob um discurso de que 

não priorizaria a profissionalização, os Ginásios, na prática, criavam um cenário impulsionador 

às disciplinas de perspectiva técnica. Ao mesmo tempo em que procura ressaltar a manutenção 
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das disciplinas gerais, admite que, de acordo com a escolha do estudante, a iniciação técnica 

poderia predominar sobre os demais conteúdos, uma vez que a sondagem de aptidões e a 

orientação para o trabalho tangenciavam os quatro ciclos do novo ginasial. Isso pode ser 

percebido a partir da leitura do quadro apresentado pelo próprio documento: 

 

Quadro 1 - Distribuição das disciplinas ofertadas nos 4 anos dos Ginásios Orientados para o trabalho (GOT’s) 

 Fonte: MEC/EPEM (1969) 

 O quadro acima, reproduzido exatamente como consta no documento, evidencia que o 

ensino exclusivamente “não técnico” poderia ser ofertado apenas nas duas últimas séries do 

Ginásio, desde que não fosse preterido em relação às disciplinas técnicas. A narrativa de Amado 

em relação à profissionalização nos GOT’s era desenvolvida como alguém que avançava 

“dando um passo atrás e dois à frente”. Os dois passos à frente estavam exatamente nas 

entrelinhas do discurso da sondagem de aptidões. Como coloca Nunes (1979, p.170), “para 

Gildásio Amado, o GOT explicitamente não apresentava a finalidade de profissionalizar o aluno 

mas, implicitamente, deveria conferir de modo obrigatório certa destinação profissional”. 

 É importante ressaltar que esse discurso mais cauteloso em relação à profissionalização 

nos Ginásios utilizado pelo MEC foi, por vezes, dispensado pelo próprio presidente Médici que, 

como já demonstramos, preferia mesmo assumir a “formação para o trabalho” de forma 

explícita e contar com o respaldo da euforia do crescimento econômico e do seu projeto 

desenvolvimentista. O já discutido “Programa de Metas e Bases para a Ação do Governo - 

MBAG - (1970 a 1973)”, voltado ao projeto de desenvolvimento que Médici buscava 

empreender, previa, segundo o próprio documento: “Implantação, a nível nacional, de uma rede 

de Ginásios Orientados para o Trabalho, com vistas a reformulação e expansão do ensino 

médio. Meta para o período: construção de 276 novos ginásios e instalação de 1660 oficinas” 

(BRASIL, 1970a, p. 63). 
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 O mesmo documento, embora sugira o fim do dualismo entre os Ginásios tradicionais e 

os Ginásios técnicos e afirme que a “sondagem de vocações” não deva significar uma formação 

profissional, argumenta que a universalização da oferta dos Ginásios tem como finalidade 

assegurar aos brasileiros um “instrumental mínimo de trabalho”. Ao falar da “criação de sólidas 

estruturas educacionais para o desenvolvimento”, O MBAG (1970) objetiva a: 

 

Implantação do Ensino Fundamental, pela integração do curso primário com 

o ginasial, assim como a progressiva universalização deste no Brasil, a fim de 

assegurar-se a todo brasileiro instrumental mínimo de trabalho. (BRASIL, 

1970a, p. 49). 

 

A que poderia se referir o documento ao falar em “instrumental mínimo de trabalho” ao 

término do Ginásio senão, por mais precário que fosse, a um instrumental profissionalizante?  

 No “1° Seminário sobre o Ginásio Polivalente no Contexto da Educação 

Fundamental”41, realizado em Brasília, em junho de 1970, com o objetivo de socialização de 

estudos para a implantação dos Ginásio Polivalentes, o então secretário-geral do MEC, o 

coronel Mauro da Costa Rodrigues, que na ocasião representava o Ministro da Educação, o 

coronel Jarbas Passarinho, destacaria na cerimônia de abertura os fundamentos da política 

educacional do MEC, sem disfarçar as pretensões profissionalizantes da pasta: 

 
Capacitação adequada da mão-de-obra, visando a produtividade e o pleno 

emprego; educação formal mais do que simples objeto de valorização pessoal. 

Devemos tê-la, além disso como fator de produção, visando às necessidades 

da comunidade e não formando excedentes profissionais; nítida interação 

entre educação, recursos humanos, segurança e desenvolvimento, conceitos 

interdependentes e complementares, nos dias que passam.  Todo processo de 

transformação deve redundar em mudança de estado, elevação, melhoramento 

e integração. Mudanças no campo sócio-econômico, garantindo a consequente 

participação de todos os seguimentos da população nos frutos do 

desenvolvimento, em suma, educação para o desenvolvimento em sua mais 

ampla e completa acepção. (BRASIL, 1970b). 

 

 Por mais que o SEGP tentasse dizer o contrário, a pretensão da formação para o trabalho 

nos Ginásios poderia ser notada com alguma facilidade por qualquer observador minimamente 

atento. Havia um projeto de desenvolvimento em curso no qual a “modernização dos Ginásios”, 

agora dito polivalentes e orientados para o trabalho, capazes de reproduzir eficazmente as forças 

de trabalho, era imprescindível aos planos do governo naquele início de anos de 1970. Segundo 

                                                           
41 Documento transcrito e cedido pelo professor Nilton Ferreira Bittencourt Júnior, que teve acesso aos Anais do 

evento: BRASIL. Ministério da Educação e Cultura (MEC). Seminário sobre o Ginásio Polivalente no Contexto 

da Educação Fundamental, 1., 1970, Brasília, DF. Anais. Brasília, DF: MEC, 1970. 92 p. 
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Cunha (1989), a ideia do regime naquele momento era difundir esses equipamentos para 

acelerar a modernização dos grandes centros para os centros menores. Segundo o autor:    

 

Imaginava-se que a instalação desses “ginásios modernos” nas capitais dos 

Estados e nas cidades mais importantes do interior iria fazer com que a 

modernidade se difundisse desses centros educacionais para a periferia 

arcaica, acabando por fazer com que todo o sistema de ensino se 

modernizasse. (CUNHA, 1989, p. 63). 

 

A modernização, nesse sentido, passaria pela reorganização da estrutura física e, 

também, das concepções pedagógicas em relação ao Ensino Secundário, que era um dos centros 

do debate educacional à época. Em que pese as discussões históricas no campo pedagógico e 

político em relação à elitização do ensino acadêmico e a ineficiência do ensino técnico nas 

antigas escolas não secundárias, é, sem dúvidas, o direcionamento econômico baseado na teoria 

do capital humano que norteia a Educação a partir de bases utilitárias, de forte apreço ao 

trabalho, naquele cenário.  

Segundo Nunes (1979), o projeto de orientação para o trabalho nos Ginásios era 

legitimado pelo discurso do trabalho como virtude, sem o qual o indivíduo não atingiria níveis 

satisfatórios de bom comportamento social. O trabalho, nesse sentido, era visto como um 

redentor para os problemas sociais históricos do país, ao mesmo tempo que era o motor para o 

tão esperado desenvolvimento nacional. Segundo a autora:  

 

A aptidão para o trabalho assume grande importância no processo de 

orientação vocacional dos GPEs [Ginásios Polivalentes], uma vez que um 

indivíduo desajustado profissionalmente favorece o subdesenvolvimento da 

sociedade, e desperdiça seu talento e vocação. (NUNES, 1979, p. 189, grifo 

nosso). 

 

Ora, era preciso, nos tempos do desenvolvimento, atender a certos requisitos ou níveis 

de exigência para transitar no terreno das virtudes do progresso. A não adequação individual 

aos novos tempos pressupunha a exclusão de todo processo. Se pensarmos a ordem do discurso 

como convenções prévias que ditam as regras do discurso, como pressupõem Fairclough (2016) 

e Foucault (1996), poderíamos afirmar que era agora a adequação aos novos rumos do mundo 

do trabalho uma condição para se obter algum trânsito no interior da nova ordem do discurso 

em transformação, em virtude da ideia de progresso. Como coloca Foucault (1996), as ordens 

do discurso não são de livre trânsito e pressupõem certas exigências: 

 

Desta vez [...] trata-se de determinar as condições de seu funcionamento, de 

impor aos indivíduos que os pronunciam certo número de regras e assim de 
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não permitir que todo mundo tenha acesso a eles. Rarefação, desta vez, dos 

sujeitos que falam; ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfazer a 

certas exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo. 

(FOUCAULT, 1996, p. 36-37). 

  

O discurso do trabalho como tábua de salvação foi utilizado como estratégia de 

legitimação para um projeto de orientação para o trabalho nos Ginásio que, curiosamente, o 

MEC, o EPEM e mesmo a Diretoria do Ensino Secundário procuravam minimizar. A categoria 

trabalho era apresentada como promotora da liberdade e da justiça, da saúde psicológica e do 

senso coletivo. Sem a qual não haveria condições mínimas de vida social democrática e, 

principalmente, de desenvolvimento. Isso pode ser observado na leitura de Nunes (1979): 

Na proposta pedagógica dos GPEs [Ginásios Polivalentes], o trabalho aparece 

como o requisito indispensável para a construção de uma sociedade mais livre 

e mais justa. [...] o trabalho parece, também, como integrante da natureza 

humana, como condição natural de aperfeiçoamento da personalidade e da 

sociedade, como atividade criadora que pode ser realizada dentro de 

ajustamento psicológico e adequação vocacional [...]. (NUNES, 1979, p. 191, 

grifo nosso). 

 

Nesse sentido, esse discurso, que ajudaria a sustentar o projeto de desenvolvimentista 

empreendido pelo regime, foi exaustivamente proferido pelo governo Médici. Imaginava-se 

que a formação para o mundo do trabalho, enquanto condição necessária ao tão propagado 

desenvolvimento, era também o caminho para que se alcançasse o bem-estar social de todos os 

brasileiros. Como em certo momento disse o próprio Médici, “a prosperidade ou crescimento 

econômico se converte, pois, em nossos dias, em elemento essencial para que se possa alcançar 

o bem-estar coletivo” (MÉDICI, 1971, p. 48)42. Tratava-se, portanto, como afirma Thompson 

(2011), de tornar justo e digno de aprovação um projeto de poder de interesses específicos, mas 

que era intencionalmente apresentado como de interesses coletivos.  

Assim, os discursos do presidente Médici, dos técnicos do MEC e das elites civis, 

interessadas nos rumos políticos, sociais e econômicos que o referido projeto traria, foram 

propagados com certo alinhamento, ainda que cada segmento apresentasse características 

enunciativas próprias. Como explica Maingueneau (2008), há sempre um caráter dialógico 

entre os enunciados, mesmo em se tratando de formações discursivas distintas.  

Nesse sentido, foram as demandas de ordem econômica, política e social, muito mais 

do que qualquer interesse altruísta por parte da tecnocracia do MEC e do EPEM que 

                                                           
42 Discurso proferido no Palácio Piratini, em Porto Alegre, em 5 de março de 1970.  Ver: MÉDICI, Emílio 

Garrastazu. Nova consciência de Brasil. 3. ed. Brasília: Secretaria de Imprensa da Presidência da República, 1973. 
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corroboraram para os esforços na tentativa de ampliar a ofertas de escolarização nos Ginásios. 

Como veremos mais adiante, as elites, que não estavam interessadas em uma Educação para 

trabalho, muito menos em “instrumental mínimo”, acabariam, mais tarde, encontrando formas 

de driblar essa orientação, não apenas nos Ginásios, mas também nas etapas seguintes. Elas 

estavam preocupadas em manter seus filhos no ensino puramente acadêmico, que permitisse a 

eles, sem muitos riscos, a continuação da escolaridade no segundo ciclo da Educação Média (o 

Colegial) e no Ensino Superior. 

2.4 Modernizando as distorções sociais: os GOT’s, a profissionalização controversa e a 

sofisticação do dualismo 

O processo de modernização do Ensino Secundário impactou o Ensino Ginasial e 

fomentou a proliferação dos GOT’s no Brasil a partir do final da década de 1960 e teve seu 

ponto máximo com a chegada de Médici ao poder, 1969. Havia uma explicação mais ou menos 

evidente para essa aceleração em relação às mudanças, não apenas nos Ginásios, mas em toda 

a Educação Média. A política de planejamento econômico se apropriou da Educação e o 

Ministério do Planejamento passou influenciar diretamente nas tomadas de decisões do MEC. 

Era preciso ressignificar a cultura do trabalho. 

O discurso do fim da perspectiva dualista entre o Ensino Secundário acadêmico e o 

Ensino Técnico foi uma bandeira dos técnicos do MEC que, junto com a EPEM e o DES, 

defenderam, pelo menos em teoria, que não havia mais sentido em se ofertar uma Educação 

para as elites (acadêmica) e uma para as classes populares (técnica), encontrando respaldo entre 

educadores, preocupados com uma Educação mais democrática e mesmo entre setores ligados 

ao mundo produtivo, interessados na maior força de trabalho que a expansão da escolarização 

mínima possibilitaria.  

Era preciso, portanto, superar dois problemas de alta complexidade no sistema 

educacional brasileiro: a questão do dualismo entre o tipo de educação oferecida às elites e a 

que era oferecida às classes populares, de um lado e, de outro lado, tornar mais eficiente o 

ensino técnico, já obsoleto às demandas do capitalismo industrial à época. 

Quando o MEC, junto com o EPEM, publicou os Subsídios para o Estudo dos Ginásio 

Polivalentes (SEGP), em 1969, recorrendo aos quatro intelectuais ligados à Educação brasileira 

e já aqui mencionados, havia em comum a eles o fato de que todos defendiam que não existia 

mais espaço para uma dupla função na Educação Média, o que levou a pasta da Educação a 

empreender o projeto dos GOT’s, posteriormente chamados também de Ginásios Polivalentes, 

reunindo em sua estrutura o que antes era dividido entre os Ginásios acadêmicos e os Ginásios 
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técnicos. Lembremos do que disse o próprio Gildásio Amado, fazendo referência à chamada 

Escola Secundária Geral norte-americana: 

 

Em vez de escolas separadas para o ensino secundário e para os outros ramos 

do segundo grau, [prefere-se] uma escola comum polivalente, que permitisse 

a gradual observação das capacidades dos alunos e os pudesse orientar para os 

estudos ulteriores ou para as ocupações mais afins com as suas aptidões. 

(BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 90, grifo nosso). 

 

 É importante ressaltar, ainda, que no programa Metas e Bases de Ação do Governo 

(MBAG), publicado em 1970, já no governo Médici, o qual tencionava uma “revolução” na 

Educação, também prometia uma efetiva “Reformulação do Ensino Técnico e, principalmente, 

do Ensino Industrial, para eliminar o dualismo existente no primeiro ciclo do nível médio 

(ginásios tradicionais, de um lado, e ginásios técnicos, de outro lado)” (BRASIL, 1970a, p. 49). 

É possível identificar em alguns documentos oficiais uma certa unidade nos discursos “anti-

dualistas”, sempre que eles se referiam à chamada modernização do Ensino Secundário e, 

consequentemente, dos Ginásios. 

 Porém, o que se via nos discursos não se materializaria na prática, e isso ficaria 

evidenciado logo nos primeiros anos da década de 1970. O projeto dos GOT’s, que integraria 

uma proposta “revolucionária” de ensino de Grau Médio, não apenas fracassou em eliminar o 

dualismo em sua estrutura, como tornou as distorções sociais decorrentes desse fracasso ainda 

mais sofisticadas, uma vez que potencializou as disparidades entre as escolas oficiais e as 

escolas privadas. Agora não era mais preciso que houvesse uma estrutura educacional com 

diferentes tipos de Ginásios para que se encontrasse uma Educação dual. Mas, era o mesmo 

tipo de Ginásio, dentro de uma mesma estrutura, ofertado de formas diferentes em virtude de 

sua clientela.  

 Na análise de Antônio Cunha (1989), as escolas para as elites não encontraram qualquer 

dificuldade em burlar a proposta dos GOT’s e continuaram a priorizar o ensino acadêmico. Dito 

de outra forma, não deram a mínima para a chamada orientação para o trabalho. Segundo o 

autor: 

 

As escolas particulares, voltadas para o ensino da elite ou para a escolarização 

a qualquer preço das crianças e jovens que não foram atendidos pela escola 

pública, nem mesmo se preocuparam em vestir a máscara da “orientação para 

o trabalho” [...]. Fizeram de conta que (ou assumiram mesmo) que todos os 

alunos tinham capacidade para o “aprofundamento nos estudos gerais” e 

estavam interessados nisso. (CUNHA, 1989, p. 62-63). 
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 Essa distorção entre a Educação oferecida nas escolas oficiais e a que era oferecida nas 

escolas privadas, citada por Antônio Cunha, em grande medida financiada com recursos 

públicos, não cessaria com a Reforma de 1971, que, como já mencionamos, tornou compulsório 

o ensino profissional no 2º Grau em todas as escolas brasileiras, mas que, na prática, assim 

como aconteceu com os GOT’s, impôs a profissionalização, em sua grande maioria, aos filhos 

e filhas das classes trabalhadoras, os quais não tinham outra opção a não ser aderir ao ensino 

terminalista e competir pelas vagas mais precarizadas no mundo do trabalho.  

Todo esse movimento, sob a máscara da ampliação e da modernização, só reafirma a 

perspectiva dualista que, supostamente, o MEC tencionava superar. Como ressalta Joice 

Estacheski (2016), o projeto educacional burguês apresentado ao Brasil naquele período, com 

o apoio entusiasmado da tecnocracia norte-americana, traz “avanços” que não poderiam ser 

mais contraditórios. Eram as desigualdades agora ainda mais modernas, ampliadas e 

sofisticadas, tudo no mais belo cenário, pintado sob a égide protetora do “Brasil potência”. 

 Aliás, apenas para citar as contradições entre o discurso do MEC (e de seus inspiradores) 

e o projeto de expansão e modernização dos Ginásios realizado na prática, recorremos a uma 

fala do próprio Gildásio Amado, de 1973, trazida por Zilda Nunes, em que o mesmo justifica a 

manutenção das desigualdades no projeto de desenvolvimento empreendido pelo regime. 

Diferente do texto publicado pelo MEC, no SEGP, alguns anos antes (1969), que trazia uma 

pretensão de igualdade de condições nos Ginásios, no texto publicado mais tarde e não 

vinculado ao MEC, Amado escrevia que: 

O princípio básico impulsionador da expansão do ensino de segundo grau, é 

decerto, o da igualdade de direitos. Entretanto, os países que estão em 

desenvolvimento, como o Brasil, a contingência os obriga a sacrificar em parte 

aquele princípio em favor de metas ligadas às exigências imediatas do 

desenvo1vimento. [...] Assim, o que forçava o duplo movimento da extensão 

da obrigatoriedade e continuidade escolar e da continuidade dos ensinos 

primário e médio, era a necessidade de o país “saltar etapas” em sua marcha 

para o desenvolvimento. Não se poderia seguir a sucessão lógica, mas 

extremamente lenta, das etapas regulares. (AMADO, 1973, apud NUNES, 

1979, p. 180).  

 

 A proposta de modernização dos Ginásios atendia mais a um projeto econômico e 

mesmo político, do que propriamente social. A ampliação da oferta de escolarização básica era 

muito mais uma forma de reafirmação hegemônica, no sentido do que Fairclough (2016) explica 

como uma estratégia de manutenção do equilíbrio instável, do que um projeto de superação das 

desigualdades. Nesse sentido, concordamos com Olinda Noronha quando afirma que: 
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A resposta a tais questões estava dentro do quadro desse projeto excludente 

de sociedade (que privilegia uns poucos) e podia ser buscada na lógica do 

próprio modelo de desenvolvimento. Este necessitava administrar as 

desigualdades geradas no processo, propiciando uma suposta igualdade de 

oportunidade no plano formal. Ao mesmo tempo, produzia a legitimidade 

necessária na sociedade para continuar administrando tal projeto de forma 

arbitrária e autoritária. (NORONHA, 1994, p. 249). 
 

 Naquele cenário, em que se buscava modernizar o Ensino Secundário, de modo que esse 

atendesse à relação Educação/desenvolvimento (e controle), pensava-se os GOT’s como um 

dos instrumentos que intermediariam a mudança necessária às reformas mais complexas que o 

MEC, por investida do governo Médici, tencionava para Educação Média brasileira, que viria 

a se concretizar em 1971. A “reforma antes da Reforma” na qual se insere os GOT’s, ideia que 

começamos a gestar em trabalhos anteriores, não se refere tão exatamente a uma etapa de 

transição ou preparação para a chamada Reforma de 1971 (aliás, ideia que defendemos em 

nossas primeiras abordagens sobre o tema). Entretanto, a “reforma” que precede a Lei 5.692/71, 

refere-se, sobretudo, a uma tentativa de mudança na consciência do que seria a Educação 

Secundária moderna, que, em sua perspectiva polivalente, deveria integrar ao rol das 

humanidades modernas, a cultura do trabalho.  

 Tornar o trabalho como parte integrante da cultura, como escreveram Pedrosa e 

Bittencourt Júnior (2015), era uma forma de capitalizar o apoio, pelo menos de início, das elites, 

que sempre viram a orientação para o trabalho nos Ginásio com muita desconfiança. Como 

afirmou Nunes (1979), era um debate que carregava a complexidade de se pensar uma Educação 

de perspectiva profissionalizante em um tipo de ensino (o Secundário) que historicamente foi 

oferecido às classes mais abastadas do país no formato acadêmico e voltado à continuidade no 

Ensino Superior. 

 Dizia Gildásio Amado que uma das principais “virtualidades” dos GOT’s era que, por 

suas características, esse tipo de Ginásio: “Elimina as diferenças entre os ginásios secundários 

e os ginásios profissionais, estabelecendo não só a articulação como a fusão dos cursos e 

contribuindo assim para atenuar os preconceitos que ainda existem contra o ensino técnico” 

(BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 92). Entretanto, nem o discurso do trabalho como virtude, 

nem o do trabalho como parte integrante das humanidades modernas parecem ter seduzido 

àqueles que detinham condições de optar pela velha e tradicional formação propedêutica.  

Se as elites defenderam a chamada redenção pelo trabalho, elas não fizeram a mínima 

questão de se redimirem ou de redimirem os seus filhos por via desse modelo de Ginásio. Coube 

às escolas oficiais espalhar a tal virtude aos estudantes menos favorecidos, enquanto as escolas 

privadas, sem muito disfarce, intensificaram o conteúdo acadêmico, criando uma distância de 
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consequências históricas entre as duas redes de ensino naquele cenário. Isso pode ser percebido 

nas análises de Antônio Cunha em relação às escolas de Grau Médio nos primeiros anos da 

década de 1970: 

 

As escolas particulares, ciosas dos interesses imediatos de sua clientela, 

inventaram a profissionalização do faz-de-conta: já que seus alunos estavam 

interessados mesmo era no curso superior, [...] Muitas escolas particulares 

nem se preocupavam com o disfarce, tamanha era a certeza de que tal farsa 

impediria os fiscais das secretarias de educação de agirem contra elas, ainda 

mais quando a rede pública enfrentava problemas bem maiores na adaptação 

dos currículos. (CUNHA, 1989, p. 63-64). 

 

 A crença de que a superação do dualismo seria alcançada a partir da associação entre 

Educação e desenvolvimento acelerado, em um cenário em que tanto os setores produtivos, 

quanto o próprio governo Médici exigiam qualificação da mão de obra em tempo recorde, era 

tão forçada, quanto ingênua. Mais pretensiosa ainda era a ideia de que todos os brasileiros 

embarcariam naquele audacioso projeto profissionalizante. É como se o MEC acreditasse (ou 

mesmo fizesse de conta, para vender um discurso atrativo às massas) que conseguiria modificar 

uma histórica cultura de elitização do Ensino Secundário apenas com orientações, pareceres ou 

mesmo reformas.  

Basta observar o discurso do MEC no SEGP em relação ao que se esperava de “um bom 

serviço de orientação” nos Ginásios, para perceber o quão distante o país ficaria de alcançar 

seus objetivos nesse aspecto. O fracasso, não tão tardiamente percebido, foi tão grande quanto 

o entusiasmo de Gildásio Amado apresentado no trecho a seguir:   

 

Num ginásio polivalente, com um bom serviço de orientação, é possível captar 

gradualmente as tendências e orientá-las, com benefício para o educando, com 

benefício para a sociedade, com benefício para o desenvolvimento econômico. 

(BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 93). 

 

O fiasco da proposta profissionalizante no primeiro ciclo da Educação Média, 

escamoteado pelo discurso da sondagem de aptidões nos GOT’s, ficou evidenciado já nos 

primeiros anos da década de 1970, portanto, ainda durante o governo Médici. Os erros gestados 

nos GOT’s acabaram sendo herdados pela Reforma de 1971 e, nesse sentido, recaíram tanto no 

1° Grau, que continuou a sondar aptidões, quanto no 2° Grau, que instituiu a profissionalização 

compulsória. Aliás, o desastre desse último foi assumido ainda durante o regime e revogado em 

1982, pelo presidente João Baptista Figueiredo. 
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O insucesso do projeto dos GOT’s se deu não apenas pela flagrante derrota em relação 

à superação do dualismo no Ensino Secundário, mas também pela sua própria incapacidade de 

se tornar, como os técnicos do MEC gostavam de dizer, “modernos”.  Na leitura de Antônio 

Cunha (1989, p. 63), os GOT’s não tinham razão de ser na sociedade brasileira também pela 

forma inadequada a que se propôs a sondar aptidões e orientar para o trabalho. O autor questiona 

o que se pretendia com a orientação para trabalhos artesanais, em um cenário em que o setor 

produtivo cada vez mais dispensava esse tipo de habilidade. Segundo ele: 

 

As artes industriais ensinadas no GOT não eram industriais. Eram, isto sim, 

artesanais: trabalho com madeira, metal, cerâmica e outros materiais, com os 

alunos utilizando ferramentas simples para cortar, dobrar, encaixar, unir, polir, 

e coisas assim, para produzir penas peças. Ora, a tendência do processo de 

trabalho, no Brasil como em todo mundo, é no sentido da destruição do 

artesanato pela indústria mecanizada e até mesmo automatizada, onde não há 

lugar para o artesão. O operário é inserido numa linha de produção onde opera 

máquinas e equipamentos sob medida, não tendo, como o artesão, capacidade 

de fabricar todo o produto. (CUNHA, 1989, p.63-64). 

 

Além das Artes Industriais, o autor questionava ainda a Educação para o Lar, 

prioritariamente ofertada às meninas, conforme sugere o próprio SEGP. Para o autor, a 

disciplina foi oferecida dentro de um quadro demasiadamente conservador, mesmo em se 

tratando daqueles tempos em que as ideias progressistas em relação aos costumes não eram 

bem uma “ordem do dia” no MEC. De qualquer maneira, assim como as Artes Industriais, ela 

também se mostrava totalmente desconectada com as demandas do próprio tempo histórico e, 

mesmo por isso, pouco atrativa àquelas famílias (não todas) que tinham alguma opção de 

escolha.  

 

Com muita razão, mães de alunas resistiam a esse tipo de educação para suas 

filhas, pois não as queriam qualificadas para “forno e fogão” para serem 

empregadas domésticas. Afinal, os sacrifícios que faziam era para que a escola 

ensinasse o que elas não sabiam, para que suas filhas não tivessem de 

permanecer na semi-servidão que o trabalho doméstico, no Brasil, implica. 

(CUNHA, 1989, p. 64). 
 

É importante ressaltar que o “esforço feito pelas mães” mencionado por Antônio Cunha, 

para livrar suas filhas desse tipo de ensino, não corresponde à maioria das realidades sociais 

das famílias brasileiras nos primeiros anos da década de 1970. Não é difícil supor que, na 

maioria dos casos em que as famílias tinham a consciência da inadequação daquela proposta 

oferecida às meninas, mesmo por falta de alternativas, e ainda que a contragosto, a Educação 
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para o Lar não era só mais uma opção, mas um imperativo diante das poucas possibilidades que 

se apresentavam nos GOT’s, sobretudo nas escolas oficiais. O que evidencia mais uma das 

tantas faces do dualismo naqueles Ginásios. 

Segundo Zilda Nunes (1979), esses Ginásios surgiram para atender interesses políticos 

e exigências econômicas de um capitalismo periférico mais do que exatamente por uma 

demanda social. A autora faz um bom resumo do que estava para além do discurso que 

legitimava aquelas tentativas de modernização do ensino no país. Para ela, tais inovações:  

 

Foram incentivados pelos acordos de cooperação, dentro de um governo 

centralizador, interessado na formação do trabalhador ajustado à ordem 

capitalista, despolitizado o suficiente para não questionar o sistema de 

produção ou a política salarial e trabalhista. Surgiram como estratégia da 

política educacional autoritária, para fortalecer as hierarquias capitalistas 

debaixo de uma fachada de democracia e igualdade de oportunidades. 

(NUNES, 1979, p. 181). 

 

Era a materialização do projeto de legitimação do regime por via da Educação, baseado 

na direção e no controle. A manutenção da ordem era, então, legitimada pelo discurso do 

desenvolvimento e da democratização das oportunidades. Segundo Suzeley Mathias (2004, p. 

167-168), a composição entre os governantes fardados e as classes civis dominantes permitia 

lançar um olhar sobre as políticas de Educação como mecanismo de construção de hegemonia. 

Aliás, mesmo que a depender das circunstâncias, tenha se aproximado mais de um do que do 

outro, Médici não abriu mão dessas duas funções (direção e controle) em nenhum momento em 

que esteve no poder. 

Concluímos este capítulo afirmando que a tal modernização do Ensino Secundário, na 

prática, além de não surtir efeitos de equidade na oferta de Educação para os diferentes públicos 

envolvidos no processo, acabou por acentuar as disparidades. Os tecnocratas do MEC, o EPEM 

e a própria DES, que mais tarde assumiriam o fracasso total da sua proposta de modernização 

da Educação Média quase que como um todo, de início pareciam ter simplesmente “fingido 

demência” para o persistente problema do dualismo e a própria ineficiência da 

profissionalização. Se nos equipamentos oficiais nem mesmo a sondagem de aptidões surtiam 

o efeito esperado, nas escolas privadas, cada vez mais apropriadas pelas elites, o tradicional 

Secundário acadêmico prevalecia sobre o Ensino Técnico com toda a liberdade que se possa 

imaginar. 

No terceiro capítulo, pretendemos problematizar o debate em torno dos GOT’s em 

Pernambuco, a partir de 1969, discutindo a atuação dos grupos ligados às elites políticas do 

estado que ocupavam espaços de poder no período. Tencionamos analisar as articulações locais 
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em torno desse projeto de profissionalização nos Ginásios, no sentido de que, para além da 

simples reprodução dos discursos e práticas do governo federal, havia também interesses em 

viabilizar um projeto de formação para o trabalho que atendesse aos interesses 

desenvolvimentistas do estado. A análise de documentos como: as publicações do Diário 

Oficial do Estado de Pernambuco; os discursos do chefe do poder executivo do estado; além de 

recortes do periódico Diário de Pernambuco, indica que discursos como o do 

“desenvolvimento” e do “civismo” também tiveram um expressivo trânsito no estado. Com 

isso, no próximo capítulo deste estudo, pretendemos analisar o discurso em torno dos GOT’s 

dentro desse complexo jogo de interesses em torno da Educação no cenário pernambucano. 
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CAPÍTULO III 

A EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO: OS GOT’s E O DEBATE EM TORNO 

DA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO EM PERNAMBUCO 

 

Como ocorreu em todos os estados da federação, o poder central da Ditadura brasileira 

procurou estabelecer seu controle político em Pernambuco e impor, sobretudo a partir de 

Médici, um projeto de governo baseado na segurança nacional e no desenvolvimento 

econômico, tendo, como sabemos, a Educação como objeto central do seu projeto de poder. 

Como coloca Suzeley Mathias (2004, p. 162), pretendia-se criar um controle maior do centro 

administrativo do regime sobre o conjunto federativo. Para além de se criar as bases ideológicas 

para a formação do “cidadão cívico”, era preciso acelerar a formação de mão de obra necessária 

ao desenvolvimento.  

Discutiremos, neste capítulo, sobre o papel dos novos GOT’s no debate acerca da 

Educação para o trabalho no cenário pernambucano, entre os anos de 1969 e 1971. Procuramos 

problematizar a relação entre o poder central do regime e as classes políticas locais que 

ocupavam espaço de poder no período e, até que ponto, a aderência ao projeto de 

desenvolvimento seguia uma lógica própria, em virtude dos interesses e das estratégias locais. 

Discutiremos sobre como o debate da formação para o trabalho nos Ginásios acontecia nos 

periódicos “oficiais” (com base no discurso do Diário Oficial de Pernambuco) e comerciais (a 

partir do discurso do Diário de Pernambuco).  

Analisaremos, ainda, o discurso da modernização do Ensino Secundário em 

Pernambuco e como o projeto GOT’s integrou uma proposta de “salvação” do Ensino Ginasial 

no estado, que viria a contribuir para a chamada Reforma do Ensino de 1º e 2º Grau, em 1971, 

o que chamamos de “reforma antes da Reforma”. Tudo isso em um cenário no qual, segundo o 

Censo Demográfico de 1970, o estado vivenciava uma triste realidade educacional, em que 

mais de 57% da população em idade escolar não sabia ler e escrever. 

3.1 Pernambuco nas “ondas” do desenvolvimento brasileiro: entre os interesses do regime 

e as estratégias políticas locais  

 Quando chegou ao governo de Pernambuco, em 31 de janeiro de 1967 (portanto, mais 

de dois anos antes da chegada de Médici a presidência), indicado pelo então presidente 

Humberto Castelo Branco, Nilo de Souza Coelho (1967-1971), em seus primeiros atos como 

governador, ressaltou a preocupação com o crescimento econômico do estado e com os 
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problemas inerentes ao desenvolvimento local. O que demonstra que, embora seja inegável que 

os efeitos do “milagre” tenham impactado a política e a economia do estado, o apelo ao discurso 

do desenvolvimento em Pernambuco era algo que precedia o governo Médici e o próprio 

“milagre”, que começaria a ganhar corpo em âmbito nacional, em grande medida, a partir de 

1968.  

 Em seu discurso de posse, Coelho destacou o que chamou de “complexo problema do 

subdesenvolvimento”, evidenciando que pretendia tornar esse tema uma questão central do seu 

governo, como é possível perceber em seu discurso: 

Temos, nós todos, a felicidade e, ao mesmo tempo, o grave dever de compor 

uma geração consciente dos complexos e difíceis problemas resultantes do 

nosso subdesenvolvimento, dentro de um contexto que extravasa do Estado 

para a Região e da Região para o País. (COELHO, 1967).43 

 

 

A preocupação de Nilo Coelho em destacar, em seu discurso, a questão do 

desenvolvimento (ou da ausência dele) no estado, pode ser observada bem antes dos tempos do 

“milagre”. Aliás, deve ser entendida como algo que extrapola não só os tempos de Médici, mas 

o próprio regime civil-militar como um todo. É o que Maingueneau (2008) chama de “primado 

do interdiscurso”, segundo o qual, a partir da heterogeneidade enunciativa, todo discurso deriva 

de conexões dialógicas com seu “Outro”. Ou seja, o discurso em torno do desenvolvimento 

acelerado, que ganha força a partir do final dos anos de 1960 e início da década seguinte, emerge 

e é constituído de outros que o precedem. 

Como é possível entender a partir da leitura de Carlos Fico (2017), o desenvolvimento, 

e o próprio discurso que o sustenta, não é uma invenção do “milagre”, muito menos dos tempos 

de Médici. Trata-se de algo que vinha sendo gestado desde os tempos de Getúlio Vargas. Ou 

seja, o discurso em torno do “milagre” resulta de um discurso de desenvolvimento já em curso 

há anos no debate político brasileiro. Ainda segundo o autor: 

A modernização – aqui entendida como crescimento do PIB e suas 

consequências – não decorreu do regime autoritário; vinha sendo construída 

havia décadas. Note‐se que não estou propondo mobilizar condicionais 

contrafáticos do tipo “teria havido crescimento mesmo que não houvesse 

ditadura”. O que estou afirmando é que o crescimento que houve durante o 

período não foi apenas uma decorrência das ações dos governos militares, 

devendo também ser lido em duração mais longa. (FICO, 2017, p. 30).  

 

                                                           
43  Discurso de posse do governador Nilo de Souza Coelho. Proferido em 31 de janeiro de 1967. In: 

PERNAMBUCO. Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Recife, 01 fev. 1967. 
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Seguindo a mesma perspectiva de Maingueneau (2008), Rosa Fischer (2001) acrescenta 

que os enunciados que compõem os discursos são ressignificados e tomam formas próprias em 

virtude de conexões com outros e com o próprio tempo em que se insere. “Mais ainda se 

multiplicam nela os discursos, as criações, recriações, transformações, analogias e adaptações 

de enunciados distintos, em direção a um novo discurso com características próprias” 

(FISCHER, 2001, p. 213). Há, agora, uma supervalorização desse discurso a partir de Médici 

(provavelmente de forma inaudita na história do Brasil) e, sem dúvida, o advento do “milagre” 

ajudou não só a sustenta-lo, mas a sustentar o próprio governo, mesmo nos tempos de maior 

arbítrio do regime.  

Queremos aqui chamar a atenção para o fato de que, em que pese a influência ou mesmo 

a intervenção direta do presidente Médici, havia, em Pernambuco, uma discussão própria do 

estado e que, sem dúvida, o precedia. O inegável alinhamento com o regime nos tempos do 

“milagre” não se trata de uma reprodução simples do projeto nacional, mas de algo que não 

prescindia dos interesses das elites políticas locais. Nesse sentido, embora o discurso do 

desenvolvimento nos tempos de Médici tenha sido o impulsionador do debate acerca da 

chamada modernização do Ensino Secundário (que deu forma aos novos Ginásios) no estado, 

assim como o foi no debate nacional capitaneado pelo MEC, pela EPEM e pela DES, ele teve 

suas próprias regras em Pernambuco. 

Não se trata, porém, de estratégias discursivas necessariamente opostas, mas de uma 

característica própria assumida pelo estado em virtude de suas demandas locais. Nesse 

complexo arranjo de interesses em que se intercruzam os discursos do governo federal e do 

governo de Pernambuco, há semelhanças e diferenças anunciativas que se relacionam. Como 

afirma Foucault: 

 

Qualquer enunciado se encontra assim especificado: não há enunciado em 

geral, enunciado livre, neutro e independente; mas sempre um enunciado 

fazendo parte de uma série ou de um conjunto, desempenhando um papel no 

meio dos outros, neles se apoiando e deles se distinguindo: ele se integra 

sempre em um jogo enunciativo, onde tem sua participação, por ligeira e 

ínfima que seja. (FOUCAULT, 2008, p. 112). 

 

O que podemos apreender a partir da materialização desses discursos nos documentos é 

que há, nessa relação entre o poder central e o local do regime, semelhanças próprias do projeto 

de controle “do centro sobre o conjunto”, mas há, também, distinções. Uma das principais 

diferenças entre o projeto de desenvolvimento empreendido em Pernambuco em relação ao 

projeto nacional, pelo menos nos anos de Nilo Coelho, é a descentralização territorial dos 
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investimentos públicos, o que vai ser observado, inclusive, na distribuição dos GOT’s pelo 

estado. Quando nos reportamos ao debate nacional, percebemos que, na prática, parecia se 

privilegiar os grandes centros, o que talvez ajude a explicar as desigualdades regionais e a 

consequente migração em massa para as grandes cidades verificadas no período. Como coloca 

Daniel Aarão: 

No quadro regional também se aprofundaram brutalmente as desigualdades, 

já que a modernização em curso era particularmente concentradora e 

centralizadora, o que se evidencia no estudo das migrações, no inchaço 

descontrolado das cidades e na revolução demográficas que concentrou em 

poucos anos processos que haviam se estendido por décadas em outras 

sociedades. (REIS FILHO, 2014, p. 90). 

 

Embora Pernambuco não necessariamente fuja a essa regra, há no estado um forte 

discurso do que a documentação oficial chama de “interiorização do desenvolvimento”44. Em 

uma simbólica frase proferida por Nilo Coelho, em janeiro de 1969, publicada no Diário de 

Pernambuco, em que fazia referência aos seus dois anos de governo, o governador dizia: 

“governamos de costas para o mar, interiorizando o desenvolvimento” (COELHO, 1969)45. 

Tratava-se, pelo menos no discurso, de uma estratégia descentralizada de desenvolvimento, o 

que evitaria o deslocamento das pessoas do interior em busca de oportunidades de reprodução 

social nos grandes centros da metrópole.  

Em uma publicação do Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em agosto de 1969, o 

periódico destaca um estudo chamado “Onde investir em Pernambuco”, desenvolvido pela 

Secretaria de Industria e Comércio do estado (SIC), elencando possibilidades territoriais para o 

investimento do setor privado. Segundo consta no periódico:  

Dentre outros objetivos, o trabalho visa à interiorização do desenvolvimento 

industrial – oferecendo dados básicos referentes a vários municípios 

pernambucanos – de acórdo com programa específico do Governo do Estado 

(DIÁRIO OFICIAL, PERNAMBUCO, 24 ago. 1969). 

 

É fato que houve investimentos nesse sentido durante o período Coelho, como as já 

mencionadas obras de infraestrutura, dentre as quais a construção de uma rodovia que ligou 

Recife a Petrolina, a intensificação da irrigação na área do Rio São Francisco e a expansão da 

eletrificação no interior. O destaque dado a chamada “interiorização do desenvolvimento” 

também pode ser observado no jornal Diário de Pernambuco. No caso do periódico comercial 

                                                           
44 A expressão aparece em diversas oportunidades, entre os anos de 1969 e 1971, tanto nos periódicos oficiais, 

como o Diário Oficial do Estado, quanto no Diário de Pernambuco, periódico comercial de grande circulação no 

estado.  
45 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Dois anos de fé, trabalho e coragem: Nilo Coelho, governador de Pernambuco. 

Recife, 26 jan de 1969. Acervo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 
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pernambucano, havia um evidente interesse em reforçar o discurso do governo do estado. Como 

lembra Tânia de Luca, “a imprensa periódica seleciona, ordena, estrutura e narra, de uma 

determinada forma, aquilo que se elege como digno de chagar até o seu público” (LUCA, 2008, 

p.139). 

 Sem disfarçar seu peculiar entusiasmo, em uma matéria sobre a formação de mão de 

obra para o desenvolvimento da indústria no interior do estado, o jornal pernambucano ressaltou 

que:   

  

O titular da Secretaria de Indústria e Comércio preocupou-se, no momento, 

com uma das mais importantes metas do Governo do Estado: interiorização 

do desenvolvimento. Agindo em conjunto com o BANDEPE, DIPER e Itep, 

o Governo do Estado está levando os benefícios do processo 

desenvolvimentista ao homem do interior. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 01 

jan. 1969). 

 

Esse discurso da interiorização, capitaneado pela pasta da indústria e do comércio, 

parece ter refletido diretamente nas estratégias da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura do 

Estado de Pernambuco (SEEC-PE). Afinal de contas, era preciso, como destacou a matéria 

“levar os benefícios do desenvolvimento ao homem do interior”. Ao menos no discurso, há uma 

divergência entre a proposta pernambucana de interiorização e a do governo federal, no que se 

refere à própria política de expansão dos novos Ginásios. Lembremos que a chamada 

“Operação-Escola”, que integrou dois dos programas de desenvolvimento que vigoraram 

durante o governo de Médici, o PED e o MBAG, tinha como lugar estratégico de ampliação e 

desenvolvimento da Educação no país as capitais e as maiores cidades. As que o próprio 

documento chamou de “viáveis ao desenvolvimento” do programa. 

Essa estratégia, baseada em uma “política difusionista”46, implementada pelo poder 

central do regime em diversos setores e reproduzida por estados e municípios, foi bastante 

criticada por Luiz Antônio Cunha. Nas palavras do autor: 

 

Ora, essa política de modernização vai de encontro à lei de ferro do 

desenvolvimento capitalista que força as pessoas mais qualificadas e os 

recursos materiais mais abundantes a convergirem para as regiões e as cidades 

mais prósperas, justamente o contrário dos que os polos difusores pretendiam 

fazer. [...] optam por instalar algumas grandes e bem equipadas escolas ao 

invés de melhorar o conjunto da rede pública, embora menos espetaculante. 

Com isso, acabam continuando a política educacional da ditadura, elitista, ao 

beneficiar alguns poucos, em detrimento do maior número. (CUNHA, 1989, 

p. 63). 

                                                           
46 Consiste em uma estratégia de desenvolvimento em que se pretende antes modernizar os grandes centros e, 

posteriormente, difundir seus reflexos aos centros menores. 
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No caso de Pernambuco, para além do discurso de “interiorização do desenvolvimento”, 

que vai na contramão do que Antônio Cunha chamou de “filosofia difusionista”, é possível 

perceber, a partir do projeto GOT, que há, de fato, uma tentativa de descentralização desses 

Ginásios, que passa fundamentalmente pela perspectiva da interiorização. O próprio Nilo 

Coelho chegou a prometer o empreendimento de mais de 60 novos Ginásios na perspectiva 

“GOT” em todo estado. Entretanto, a investigação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco 

indica a transformação de 12 Ginásios acadêmicos em GOT’s e pelo menos 6 empreendimentos 

novos, classificados como de referência nos documentos oficiais. Além dos equipamentos 

localizados na capital Recife, é possível verificar a ocorrência desses colégios em mais dez 

municípios pernambucanos, como podemos observar no mapa abaixo: 

 

Figura 1 – Mapa dos municípios com ocorrências de GOT’s em Pernambuco (1969-1971) 

Fonte: Elaboração própria. 

Nota: Mapa extraído da Base de Dados Cartográficos do IBGE. Elaboração com base em levantamentos realizados 

nas publicações do DO/PE (1969-1971). 

 

Entre os anos de 1969 e 1971, identificamos, entre equipamentos transformados e 

edificações novas, a ocorrência de GOT’s nas cidades de Recife, Igarassu, Jaboatão dos 

Guararapes, Camaragibe, Olinda, Goiana, Escada, Caruaru, Limoeiro, Salgueiro e Ouricuri. 

Portanto, além da Região Metropolitana do Recife (Recife, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, 

Camaragibe, Olinda), é possível identificar outras três mesorregiões pernambucanas: Zona da 

Mata (Escada e Goiana); Agreste (Caruaru e Limoeiro); e Sertão (Salgueiro e Ouricuri). Em 
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nosso levantamento, apenas na mesorregião do São Francisco não foram encontrados registros 

de Ginásios Orientados para o Trabalho no período que compreende esta pesquisa. 

É bem verdade que a chamada “interiorização do desenvolvimento”, empreendida por 

Nilo Coelho, atendia aos interesses dos setores produtivos locais e não fugia da histórica lógica 

patrimonialista e clientelista presentes no Estado. Curiosamente, foi na região do São Francisco 

(berço político e importante reduto eleitoral de Coelho por décadas) que não encontramos 

ocorrências dos novos Ginásios, muito embora, como afirma Lima Júnior (2008, p. 69), o então 

governador tenha investido em diversas obras na região que tangencia a sua cidade natal, 

Petrolina. O que teria aumentado ainda mais o seu domínio político. O “milagre” era vivido e 

interpretado aos moldes de quem dele encontrava formas de tirar algum proveito.  

Esse processo de “interiorização do desenvolvimento”, todavia, não escapou às críticas, 

justamente pelos problemas que encontrou em relação à sua capacidade de “desenvolver” 

algumas cidades mais afastadas da capital. Tal fato já há algum tempo vinha impactando a 

dinâmica social urbana do Recife, dado o chamado êxodo rural, que levava vultosa quantidade 

de pessoas das áreas rurais à metrópole Pernambucana no final da década de 1960, sem que a 

cidade, por sua vez, conseguisse absorver, dignamente, tamanho contingente migratório. Em 

uma matéria do Diário de Pernambuco, que foge à regra das propagandas ufanistas favorável 

ao governo Nilo Coelho, o jornalista Eduardo Ferreira escreveu, em 03 de janeiro de 1969: 

 

O interior é um imenso celeiro de riquezas e de mão de obra laboriosas. Urge, 

portanto, que seja incrementada com intensidade e rigor a tão propalada 

política de interiorização do desenvolvimento, contribuindo para que também 

as regiões abandonadas do Sertão, do agreste e da Mata se transformem em 

pesos ativos na economia do Estado. Quando isto for conseguido, e não é 

difícil, o traumatizante êxodo rural e a construção de fétidas favelas, terão seu 

ponto final. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 03 jan. 1969). 

 

A “tão propagada política de interiorização do desenvolvimento”, ironizada pelo 

jornalista, na prática, parecia marchar a passos lentos, e os efeitos nacionais do “difusionismo”, 

criticado por Antônio Cunha, também pareciam flagrantes na capital do estado. Como coloca 

Elaine Freire (2005, p.6), assim como no país como um todo, no caso de Pernambuco, os efeitos 

adversos das estratégias de desenvolvimento empreendidas pelo governo recaiam sobre a 

população mais pobre. Eram as distorções do desenvolvimento acelerado manifestas também 

em âmbito local.  

É nesse cenário que Pernambuco tentaria empreender, ao seu modo, um projeto de 

desenvolvimento que tinha, pelo menos no discurso, a Educação como lugar estratégico.  
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Reproduzindo o discurso do MEC, sua ideia de Educação para o trabalho, passava, de forma 

contundente, pela chamada modernização dos Ginásios, que consistia na mudança da 

perspectiva secundarista (acadêmica) para a orientação para o trabalho. Entretanto, veremos 

que havia problemas bem mais urgentes e de soluções bem mais complexas do que 

simplesmente reformar o Ensino Secundário. O discurso revolucionário em torno dos novos 

GOT’s era entoado no meio institucional local ao mesmo tempo em que se constatava que quase 

82% da população maior de 10 anos, segundo o IBGE (1972), sequer tinha concluído no Ensino 

Primário.    

Como veremos no próximo tópico deste estudo, os efeitos do projeto desenvolvimentista 

e suas distorções excludentes ficarão bastante evidenciados nos problemas da Educação 

pernambucana no período. A ineficiência do projeto nacional dos governos Costa e Silva e 

Médici, que privilegiava a ampliação da escolarização nos grandes centros urbanos do país, em 

detrimentos das regiões historicamente menos assistida pelo poder público, também pode ser 

percebida a partir dos números da Educação no estado, divulgados pelo Censo de 1970. Os 

indicadores demonstram sérios problemas no que se refere à alfabetização, ao acesso à Escola 

e à sua permanência. Dados que se agravam ainda mais quando olhamos para o interior do 

estado. 

3.2 A Educação em Pernambuco e o retrato da desigualdade: quando chegaria o 

“milagre”? 

 Antes de discutirmos de forma mais direcionada os novos Ginásios Orientados para 

Trabalho em Pernambuco e seu papel no processo de transformação do Ensino Secundário, 

convém apresentar um breve panorama da Educação no estado, até mesmo para que possamos 

situar esses equipamentos na estrutura educacional local, bem como entender a dimensão dos 

problemas sociais inerentes ao acesso à escolarização, que vão muito além da orientação para 

o trabalho. Nos tempos em que o país falava em desenvolvimento acelerado e o governo local 

falava em interiorizá-lo, os quase 5,2 milhões de pessoas residentes em Pernambuco, 

contabilizados no Censo Demográfico de 1970, ainda aguardavam as bênçãos desse progresso. 

Quando chegaria o “milagre”? 

 Vivia-se, em Pernambuco, um misto entre os discursos otimistas, capitaneado por 

Médici, que ecoavam do centro do regime para o estado e as incertezas potencializadas pelos 

problemas que o estado enfrentava, que nem sempre eram contornadas por estratégias 

discursivas. Afinal de contas, como coloca Elaine Freire (2005), as distorções sociais da política 
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desenvolvimentista empreendida pelo regime recaiam sobre os pernambucanos menos 

afortunados, e esses, evidentemente, eram a imensa maioria.  

Era possível perceber no próprio DO/PE, ainda que de forma não tão explícita, as 

contradições desse paradoxo que é a questão do desenvolvimento em terras pernambucanas. No 

final de 1969, por ocasião do 10º aniversário de fundação da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que é sediada no Recife, o periódico oficial fez uma 

publicação em que o próprio Médici congratulava o povo pernambucano pelo seu estágio de 

desenvolvimento econômico (embora a íntegra do texto enviado por Médici à SUDENE não 

cite, diretamente, o estado de Pernambuco). Em um tom quase panglossiano, diz a matéria do 

periódico: 

A disposição de luta do povo pernambucano, em busca do desenvolvimento 

econômico, está a marcar época, causando admiração a todos os cidadãos do 

país e atraindo a atenção do próprio Presidente da República, que ao ensejo da 

comemoração do 10º aniversário de fundação da SUDENE [...] utilizou essas 

efemérides para pessoalmente externar seu incentivo aos que aqui trabalham 

pela consolidação do Nôvo Nordeste. (DIÁRIO OFICIAL, PERNAMBUCO, 

18 dez. 1969). 

 

É possível perceber, a partir da leitura do documento, uma tentativa de superestimar o 

estágio do desenvolvimento local. Mais do que isso, difundir o discurso de que cada cidadão 

cívico e trabalhador seria corresponsável por sua consolidação e, mesmo por isso, tiraria 

proveito das benesses do processo. O discurso do progresso era sedutor, ainda que nem um 

pouco transparente. Era suficiente, porém, para suscitar desejos e aspirações de poder, o que, 

de certa forma, contribuía para o processo de legitimação do regime, também em âmbito local. 

Como explica Foucault (1996):  

 

[...] o discurso - como a psicanálise nos mostrou - não é simplesmente aquilo 

que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; 

e visto que - isto a história não cessa de nos ensinar - o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. 

(FOUCAULT, 1996, p. 10). 

 

Ora, era preciso fazer com que cada peça da engrenagem do desenvolvimento se sentisse 

parte ativa daquele projeto e dele tiraria todo proveito. Eis o desejo pelo poder a que se refere 

o autor francês. Nesse sentido, poderíamos dizer que se nutria o discurso de que o “milagre” 

poderia até tardar, mas não falharia aos que nele acreditassem e por ele trabalhassem.   
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Entretanto, um dos que, por vezes, demonstrou (ou mesmo deixou escapar) um certo 

ceticismo em relação ao desenvolvimento do estado, ainda que o todo do seu discurso fosse no 

sentido de enaltecê-lo, foi o governador Nilo Coelho. Aliás, em um dado momento, o próprio 

Médici, lembremos, dissera, em março de 1970, que “o povo ia mal”, apesar do “milagre” já 

em curso. Em um discurso proferido logo após dar posse ao novo prefeito do Recife, o 

engenheiro Geraldo de Magalhães Melo, em fevereiro de 1969, o governador parece ter 

moderado o tom ufanista em relação ao desenvolvimento.   

 

[...] nesta corrida permanente de desafios e de obstáculos, sinto-me confortado 

porque nós todos estamos juntos nesta arrancada, nesta caminhada, neste 

remar contra a maré, contra a correnteza de subdesenvolvimento e de 

incompreensão até nacional. (COELHO, 1969). 47 

 

Se um dos princípios básicos de um pronunciamento é, como afirma Albuquerque Júnior 

(2009), falar e convencer uma dada audiência, poderíamos partir do princípio de que, ao expor 

as dificuldades em imprimir seu projeto de governo, Coelho pretendia valorizar os esforços 

incansáveis da missão de promover o desenvolvimento. Seja como for, assim como a maioria 

do povo brasileiro, os pernambucanos enfrentavam vários problemas sociais naquele cenário, 

de modo que nem a censura imposta pelo autoritarismo, nem as mais habilidosas estratégias 

discursivas puderam dar conta de escamoteá-los totalmente. 

Discutiremos aqui um pouco de um desses problemas, que é a questão do acesso à 

Educação por parte da população pernambucana, tentando traçar um breve panorama da 

situação educacional no estado a partir do Censo Demográfico de 1970, realizado pelo IBGE. 

Veremos que a livre opção de escolha entre a continuidade nos estudos gerais e a formação para 

o trabalho, de caráter terminalista, nos Ginásios, tão defendida pelos tecnocratas do MEC, para 

justificar seu projeto profissionalizante no Ensino Secundário era, na verdade, uma grande 

falácia. Falava-se em uma escola moderna, capaz de sondar aptidões de forma igualitária, em 

um cenário em que, segundo o IBGE (1972), quase 57% da população pernambucana com 5 

anos ou mais de idade, sequer sabia ler e escrever.  

A tabela a seguir, elaborada com base nos dados do Censo de 1970, apresenta os 

números da alfabetização das pessoas com 5 anos ou mais residentes em Pernambuco, 

considerando a população urbana e rural: 

 

 

                                                           
47 Discurso por ocasião da posse do prefeito da cidade do Recife, Geraldo de Magalhães Melo. Recife, 31 de 

janeiro de 1969. In: PERNAMBUCO. Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Recife, 01 fev de 1969. 



107 
 

Tabela 1 – Alfabetização de pessoas de 5 anos ou mais em Pernambuco– população urbana e rural (1970) 

ALFABETIZAÇÃO DE PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - 

POPULAÇÃO URBANA E RURAL (1970) 

 
População de 5 

anos ou mais 
Sabem ler/escrever 

Não sabem 

ler/escrever ou não 

declararam 

População urbana (homens) 1.106.802 664.220 442.582 

População urbana (mulheres) 1.277.548 734.556 542.992 

Total população urbana 2.384.350 1.398.776 (58,66%) 985.574 (41,34%) 

População rural (homens) 965.790 227.276 738.514 

População rural (mulheres) 977.909 236.690 741.219 

Total população rural 1.943.699 463.966 (23,87%) 1.479.733 (76,13%) 

População total 4.328.049 1.862.742 (43,04%) 2.465.307 (56,96%) 

Fonte: IBGE (1972) – elaboração própria 

Os dados mostram que, em 1970, 56,96% da população total residente no estado (com 

5 anos ou mais), independente do grau de instrução, não eram alfabetizados ou pelo menos não 

declararam ser. Percentual que representa quase 2,5 milhões de pessoas que não sabiam ler e 

escrever no estado. Tomando como parâmetro a média nacional, por exemplo, Pernambuco 

ficava bem abaixo, já que a taxa de pessoas que sabiam ler e escrever no Brasil era de 60,34%, 

segundo o IBGE (1973), enquanto que os números pernambucanos apontavam para 43,04%. 

São números que certamente não eram animadores aos que atuavam em defesa do discurso do 

desenvolvimento no contexto local.  

Os dados da tabela 1 indicam, ainda, uma grande disparidade em relação à alfabetização 

da população residente em áreas urbanas e a residente em áreas rurais. Enquanto no meio urbano 

o percentual de pessoas que não sabiam ler e escrever ou não declaram era de 41,34%, no meio 

rural esse número salta para 76,13%. Os números do analfabetismo no meio rural 

pernambucano também colocam o estado abaixo da média nacional, que é de 58,53%, segundo 

o IBGE (1973). São dados no mínimo frustrantes para o governo Nilo Coelho, que, segundo ele 

próprio, “governava de costas para mar” já havia três anos.  

 Fizemos o mesmo exercício de análise considerando apenas a faixa etária entre 10 e 14 

anos, intervalo em que os meninos e meninas deveriam estar cursando o Ensino Ginasial, de 

acordo com o que previa a LDB de 196148. Os dados mostram que há, para essa faixa etária, 

uma discreta melhora na média em relação à população de 5 anos ou mais, no entanto, mantém 

a disparidade entre o meio rural e o meio urbano, como podemos observar na próxima tabela: 

 

 

 

                                                           
48 A LDB de 1961 previa que o educando poderia ingressar no Ginásio aos 10 anos, desde que completasse 11 

anos no decorrer do ano letivo e obtivesse aprovação no exame de admissão.  
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Tabela 2 - Alfabetização de pessoas de 10 a 14 anos em Pernambuco – população urbana e rural (1970) 

ALFABETIZAÇÃO DE PESSOAS DE 10 A 14 ANOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO- 

POPULAÇÃO URBANA E RURAL (1970) 

 
População para faixa 

etária de 10 a 14 anos 
Sabem ler/escrever 

Não sabem ler/escrever 

ou não declararam 

População urbana (homens) 169.854 111.128 58.726 

População urbana (mulheres) 180.233 127.288 52.945 

Total população urbana 350.087  238.416 (68,10%) 111.671 (31,90%) 

População rural (homens) 153.582 35.430 118.152 

População rural (mulheres) 153.448 45.816 107.632 

Total população rural 307.030 81.246 (26,46%) 225.784 (73,54%) 

População total 657.117 319.662 (48,65%) 337.455 (51,35%) 

Fonte: IBGE (1972) – elaboração própria  

 

Quando analisamos a tabela acima, percebemos que, mesmo considerando as crianças e 

adolescentes em idade escolar regular para o Ginásio em Pernambuco, não há uma melhora 

significativa nos indicadores de alfabetização. O percentual do público de 10 a 14 que sabe ler 

e escrever (considerando população rural e urbana) é de 48,65%. O que significa dizer que, 

também para essa faixa etária, a maioria da população geral não sabia ler e escrever ou não 

declararam (51,35%). Se tomarmos como parâmetro os dados do levantamento nacional, 

veremos que há uma disparidade ainda maior para esse público, visto que a média brasileira de 

pessoas que sabiam ler e escrever era de 70,05%, segundo o IBGE (1973).   

 A disparidade observada entre o meio rural e o meio urbano também é algo que se 

mantém quando restringimos a análise ao público em idade ginasial, ainda que haja uma leve 

melhora em relação ao cenário apresentado na tabela anterior. Se no meio urbano a população 

que não sabia ler e escrever ou não declararam era de 31,90%, no meio rural esse número salta 

para 73,54%, o que nos permite afirmar que se havia urgência em alfabetizar a população nos 

grandes centros urbanos, essa urgência era ainda maior nas pequenas cidades de áreas 

majoritariamente rurais. O estado que se queria protagonista no cenário nacional ainda lutava 

para alfabetizar sua população e apresentava índices incompatíveis com próprio projeto 

capitalista que se queria empreender. 

 A última tabela que analisaremos nesse panorama do cenário educacional em 

Pernambuco é imprescindível para este estudo, pois apresenta uma representação do grau de 

escolarização completa da população no estado, e nos permite fazer uma leitura sobre qual era 

o Ginásio que se queria modernizado, polivalente e orientado para o trabalho. Veremos que o 

retrato da Educação formal em Pernambuco apresenta questões bem mais urgentes: 
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Tabela 3 – Escolarização completa das pessoas de 10 anos ou mais no estado de Pernambuco (1970) 

ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS NO ESTADO DE PERNAMBUVO (1970) 

 

População 

com 10 anos 

ou mais 

Grau 

Primário 

Grau Médio Ensino 

superior 

 

Nenhum grau 

concluído e não 

declarados  Ginásio  Colegial  

Homens  1.687.544 207.759 46.005 31.518 13.829 1.388.433 

Mulheres 1.870.722 245.887 50.940 45.941 5.975 1.521.979 

Total  3.558.266 
453.646 

(12,75%) 

96.945 

(2,72%) 

77.459 

(2,18%) 

19.804 

(0,56%) 

2.910.412  

(81,79%) 

Fonte: IBGE (1972) – elaboração própria  

  

Quando analisamos os dados apresentados pelo Censo de 1970 para os cursos realizados 

integralmente pelos residentes em Pernambuco, chama a atenção, de imediato, a quantidade de 

pessoas com 10 anos de idade ou mais que não concluíram nenhum grau da Educação formal 

estabelecido pela LDB de 1961. Surpreendentes 81,79% da população para a faixa etária não 

concluíram sequer o Grau Primário. E dos 18,21% da população que conseguiu concluir o 

Ensino Elementar (Primário), 12,75% não seguiram para o Ensino Ginasial. Vale lembrar que, 

até a Reforma de 1971, a Educação era obrigatória apenas até o Ensino Primário, e havia, ainda, 

o exame de admissão, que limitava ainda mais o acesso às demais etapas da Educação formal 

no país.  

De qualquer maneira, e em que pese o evidente problema da obrigatoriedade da 

Educação escolar prevista apenas por quatro anos (Ensino Primário), Pernambuco, em 1970, 

apresentava sérias dificuldades em proporcionar, inclusive, essa formação mínima à sua 

população. Os 18,21% que conseguiu concluir o curso primário representava um percentual 

bem abaixo da média nacional que, segundo o IBGE (1973), era de 30,27%. Se a média do país 

já era ruim para os padrões internacionais, isso significa dizer que o cenário pernambucano para 

escolarização formal apresentado no Censo de 1970 era demasiadamente alarmante para o 

governo do estado, sobretudo para aqueles tempos em que Educação e desenvolvimento eram 

vulgarmente associados no discurso institucional. 

Entretanto, é possível perceber, a partir da leitura do próprio DO/PE, que o governo 

local não foi necessariamente surpreendido com os dados divulgados pelo Censo 1970. Em uma 

publicação de fevereiro de 1969, o periódico oficial pernambucano apresentou alguns dados de 

uma pesquisa realizada pelo Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco (CONDEPE), na 

qual o secretário geral do órgão, o economista Gilman Prudente, chamou a atenção para os 
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problemas da evasão escolar no estado, especialmente no interior, como podemos ver no 

documento: 

Salientou o Secretário Geral do CONDEPE que a evasão escolar atinge 

grandes proporções, principalmente no curso primário, entre o primeiro e 

terceiro anos, quando mais de duas terças partes dos alunos abandonam a 

escola. [...] Este abandono da escola - acentuou -, sobretudo no Interior, 

reveste numa volta ao analfabetismo, tendo em vista o reduzido tempo de 

permanência escolar, acarretando uma marginalização considerável de grande 

parte dessa população, sacrificada, desde o início da escolaridade, pelas 

condições precárias de vida que desfruta e pelo atraso cultural. (DIÁRIO 

OFICIAL, PERNAMBUCO, 20 fev. 1969). 

 

Distante de ser uma novidade, portanto, o início dos anos de 1970 traz consigo a fatídica 

realidade de que havia muito a se fazer para que o famigerado desenvolvimento ultrapassasse 

o campo do discurso. Ao se referir a uma “volta ao analfabetismo”, o secretário certamente 

procurou atenuar a inquietante situação escolar em Pernambuco, uma vez que até então o 

analfabetismo nunca esteve sequer próximo de ser erradicado no estado. Nesse sentido, não 

havia razão para se falar em “volta”, mas sim em “agravamento”. Entretanto, trata-se de um 

problema que precisa ser analisado de forma mais ampla, sem perder de vista o caráter 

excludente e desigual do projeto de desenvolvimento empreendido pelo poder central do 

regime, do qual, é bem verdade, o governo de Pernambuco fazia parte.  Como afirma Olinda 

Noronha (1994, p. 249), o direcionamento da Educação do regime reproduzia o quadro do 

projeto de sociedade, que era utilitarista e discriminador, que acabava por beneficiar a poucos. 

Os números do estado, sobretudo nas áreas mais afastada da capital Recife, mostram 

que as estratégias da Operação Escola (OP), do governo federal, baseada na relação simplista 

Educação/desenvolvimento, que privilegiou capitais e grandes centros, foram equivocadas e 

fracassaram duplamente em sua proposta. Se por um lado, ao negligenciar as cidades menores, 

acabaram potencializando as desigualdades territoriais nacionais e locais, por outro lado, 

também não alcançou resultados expressivos nas próprias metrópoles. “Na década de 70, pela 

primeira vez nos últimos 50 anos, as matrículas das quatro séries iniciais do 1° grau cresceram 

em ritmo inferior ao da população” (GERMANO, 1993 apud NORONHA, 1994, p. 251).  

A impetuosa disparidade existente entre o meio urbano e o meio rural na questão da 

alfabetização em Pernambuco ajuda a explicar por que o governo Nilo Coelho, na contramão 

do que estabelecia a OP, vai investir alguns esforços em expandir a rede estadual de ensino nos 

centros menores, portanto, mais próximos das áreas rurais. Estratégia que tentaria adotar 

também em relação ao GOT’s. Os indicadores pareciam deixar bem evidente que a chamada 

interiorização do desenvolvimento que se tentava pôr em prática demandava bem mais do que 
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algumas obras de infraestrutura que o estado empreendera. Mas o fato é que, em maior ou em 

menor medida, o problema do acesso à Escola, bem como da manutenção, assolava todo o 

estado.   

É nesse cenário de grandes problemas de acesso à Educação por parte da população 

pernambucana, no qual, segundo o IBGE (1972), apenas 2,72% da população tinham concluído 

o Ensino Ginasial até o ano de 1970, que o discurso da formação para o trabalho nos Ginásios 

vai ser difundido no meio institucional. Os GOT’s representavam não só uma revolução na 

formação de mão de obra, que daria conta de atender aos setores produtivos do estado, mas 

eram, também, algo inovador na própria concepção pedagógica, uma vez que o então ensino 

acadêmico (e sua formação para as humanidades) estava, segundo os próprios representantes 

da pasta da Educação de Pernambuco, obsoleto. 

Veremos a seguir que Pernambuco não vai, nesse aspecto, em um sentido distinto do 

que preconizava o MEC/EPEM no documento SEGP. Há no discurso oficial local, de fato, um 

forte apelo ao discurso da ressignificação do trabalho e uma forte crítica ao ensino acadêmico, 

que estaria obsoleto aos tempos do desenvolvimento nacional. Analisaremos, então, como se 

dava o discurso de desqualificação do ensino acadêmico, humanístico e a supervalorização do 

ensino técnico, voltado ao trabalho, agora no cenário pernambucano. Assim como no âmbito 

nacional, a modernização dos Ginásios pernambucanos estava “na ordem do dia”. 

3.3 Do ensino acadêmico à orientação para o trabalho: o discurso da modernização dos 

Ginásios em Pernambuco 

 O debate que observamos em âmbito nacional sobre a chamada modernização do Ensino 

Secundário, que implicou no projeto de implementação dos novos Ginásios no Brasil, 

polivalentes e orientados para o trabalho, também ocorrerá no cenário pernambucano. No 

discurso do MEC, há uma crítica ao Ensino Secundário pelo excesso de “humanidades” e 

escassez de “técnicas”, o que era incompatível com o projeto de desenvolvimento empreendido 

pelo regime. Porém, havia, ainda, o problema do dualismo, que se pretendia resolver justamente 

com os GOT’s, que trataria de unir as “humanidades” e as “técnicas” em sua estrutura e ofertá-

las a todo público em idade ginasial, sem qualquer distinção de classe social.  

 No capítulo anterior, vimos que a preocupação com a expansão da escolarização, sem 

um projeto de qualificação da estrutura educacional do país, sobretudo nos equipamentos 

oficiais e a grande dificuldade em convencer as elites de que a orientação para o trabalho era 

compatível aos seus projetos de reprodução social, acabaram desmantelando qualquer tentativa 

(se é que de fato houve) de pôr fim ao problema do dualismo na Educação Média brasileira. 
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Pelo contrário, acabou sofisticando esse dualismo, aumentando a distância entre o ensino 

ofertado às elites e o que era ofertado às classes populares. Agora bastaria uma única Escola, 

um único Ginásio, para que houvesse formações diferentes.  

 Curiosamente, quando analisamos o discurso oficial do governo de Pernambuco no 

período, percebemos que, seja na fala do chefe do executivo, o governador Nilo Coelho, seja 

nas falas dos representantes da Secretário de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco 

(SEEC-PE), o debate sobre o fim do dualismo recebe pouca abordagem. Privilegia-se, portanto, 

o discurso de ampliação (que era absolutamente necessário à democratização do acesso) e 

modernização da rede de Ginásios e, evidentemente, sua contribuição ao projeto de 

desenvolvimento. Nesse aspecto, em consonância com o governo federal. Como coloca 

Albuquerque Júnior (2009, p. 235), “todo discurso tem uma relação de coexistência com outros 

discursos com os quais partilham enunciados, conceitos, objetivos, estratégias, formando séries 

que devem ser analisadas”. Procuramos então, nesse sentido, analisar essa relação entre o 

discurso nacional e o local, no que tange à chamada modernização dos Ginásios em 

Pernambuco.  

 No texto assinado por Gildásio Amado – que, segundo Zilda Nunes (1979), foi um dos 

principais entusiastas da reformulação dos Ginásios tradicionais e articulador do projeto GOT 

no Brasil - na publicação do SEGP, que trata especificamente dos Ginásios Orientados para 

Trabalho, o MEC/EPEM afirma o seu interesse em substituir, de uma vez por todas, o ensino 

acadêmico pela perspectiva polivalente dos GOT’s. Era a hora de implantar um tipo de Ginásio 

compatível com os tempos do “milagre”, do desenvolvimento e do progresso do país. Era a 

hora de aproveitar as potencialidades do cidadão “cívico” e trabalhador em formação. Como 

coloca Amado no referido documento ao elencar o que considera como algumas das principais 

vantagens da perspectiva GOT em relação dos Ginásios acadêmicos:  

 

[Esta] atende aos objetivos do progresso econômico, fazendo convergir para 

as ocupações a força jovem de trabalho, na medida de suas afinidades 

vocacionais e, portanto, garantindo o mais adequado aproveitamento da maior 

riqueza de um país, que são as potencialidades de sua juventude; atende, 

portanto, à pedagogia, ao desenvolvimento social, aos interesses da economia 

e, como síntese de todos os seus fins, ao ideal democrático de igualdade de 

direitos. (BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 94). 

 

 Paradoxalmente, o documento fala de um “ideal democrático de igualdade de direitos” 

no momento de maior repressão da Ditadura Civil-Militar brasileira, e sobre um projeto que 

potencializaria sobremaneira um dos problemas mais graves e até hoje não resolvido da 
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Educação no Brasil, que é o dualismo entre ensino público e o privado no país. Espalhava-se a 

ideia de que o trabalho e a formação para sua finalidade resolveriam os seculares problemas 

econômicos e sociais dos brasileiros. Era um discurso atraente e sedutor, que encontrou nos 

Ginásios, justamente por ser o primeiro ciclo da Educação Média, uma importante forma de 

difusão. O que ajuda a explicar o investimento de energia do MEC e da própria presidência da 

república, sobretudo com Médici, no discurso renovador em relação a essa etapa da Educação.  

A pasta nacional da Educação procurou, então, articular-se com as secretarias estaduais 

no sentido de viabilizar o mais rápido quanto fosse possível o seu projeto profissionalizante nos 

Ginásios. Cabia aos estados tomarem suas providências para adequar suas estruturas 

educacionais ao que preconizava o governo federal. Todo esse esforço em torno dos novos 

Ginásios se dava em um cenário em que quase 40% da população brasileira, segundo o Censo 

de 1970, sequer sabia ler e escrever. Em Pernambuco, não esqueçamos, esse número era de 

quase 57%. 

Mas, modernizar, aqui, significaria substituir, no menor prazo possível, os Ginásios 

acadêmicos pelos GOT’s. Deveria ser o trabalho, agora, parte integrante das humanidades e, 

mesmo por isso, a formação técnica deixaria o lugar de subalternidade que ocupava nos 

Ginásios para ocupar um lugar central nos currículos da Educação Média, inclusive no “velho” 

Secundário, desde os tempos coloniais sob controle das classes mais abastadas. Como afirma 

Zilda Nunes (1979), tratava-se de uma proposta complexa, a de se educar para o trabalho em 

uma Escola que historicamente desprezava tal finalidade. E, ao que parece, faltou combinar 

com as elites e mesmo com as camadas médias do país. 

 De qualquer maneira, entre 1969 e 1971, o governo Nilo Coelho se apressou em 

reformular sua estrutura educacional, construindo novos GOT’s modelos ou transformando 

Ginásios tradicionais já existente em equipamentos orientados para o trabalho. Não se trata de 

um puro e simples alinhamento com o poder central do regime, mas de algo que envolvia um 

complexo arranjo de interesses. Nesse sentido, analisar esses discursos implica em interrogar 

externamente “[...] o contexto daquela fala, sobre as relações sociais, econômicas, políticas que 

estão implicadas naquele discurso, naquele pronunciamento, em que relações de poder e saber 

o autor daquele discurso está envolvido” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2009, p. 236-237). 

O discurso de uma Educação, como certa vez disse o Médici, “voltada ao trabalho”, 

encontrava respaldo no estado porque atendia, também, interesses locais, seja da classe política 

que estava no poder, das classes dirigentes dos setores produtivos, interessados em mão de obra 

qualificada, ou mesmo da classe trabalhadora, que via na formação para o trabalho uma 

possibilidade de reprodução social, em um cenário em que o milagre “teimava” em “abençoar” 
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a poucos. No que dependesse do governo de Pernambuco, os Ginásios acadêmicos estariam 

com os dias contados. O tipo de Ginásio compatível com o crescimento econômico era o 

“orientado para o trabalho”. O que pode ser percebido em diversas publicações do DO/PE. 

Recorremos novamente ao debate de Maingueneau (2008) sobre relação do “Mesmo” 

do discurso com o seu “Outro” para problematizar a estratégia, agora no caso de Pernambuco, 

da desqualificação da perspectiva acadêmica como forma de reafirmação da perspectiva 

profissionalizante nos Ginásios. Se a “polêmica” é indispensável à manutenção do discurso que 

se pretende tornar “verdadeiro”, como sugere o autor francês, podemos dizer que ela não foi 

negligenciada pelos agentes do regime que atuaram no cenário pernambucano. Cada conjunto 

de enunciados que reafirmava a urgência em transformar os ginásios acadêmicos em GOT’s era 

uma forma de legitimar o discurso profissionalizante nos Ginásios, ao mesmo tempo em que se 

apresentava (explícita ou implicitamente) o “Outro” como um atraso ou uma ameaça ao 

progresso.  

Em um decreto de 20 de junho de 1969, expedido por Nilo Coelho, o estado evidencia 

a urgência em transformar os Ginásios acadêmicos em GOT’s e reforça o discurso do regime 

de adequação da Educação ao projeto de desenvolvimento. Segundo o documento: 

 

CONSIDERANDO que a transformação dos Ginásios Acadêmicos em 

Ginásios Orientados para o Trabalho se constitui meta prioritária da política 

educacional do Governo da União; CONSIDERANDO que o Governo do 

Estado está perfeitamente harmonizado com o esforço no sentido da 

restruturação do ensino de grau médio, objetivando a melhor capacitação dos 

adolescentes, no atual estágio econômico do País, [...] Fica incluído na 

programação orçamentária da Secretária de Educação e Cultura, no presente 

exercício financeiro, o projeto [...] - [que visa a] - Transformação de Ginásios 

Acadêmicos em Ginásios Orientados para o Trabalho. (PERNAMBUCO, 

1969, grifos nosso).49 

 

Não havia uma forma mais evidente de expressar a urgência na “transformação de 

Ginásios Acadêmicos em Ginásios Orientados para o Trabalho” em Pernambuco. A 

implantação dos GOT’s nos estados era, de fato, uma prioridade para o regime. Não devemos 

perder de vista que o projeto de desenvolvimento acelerado era, também, um projeto de direção 

e controle político. A mudança do ensino acadêmica para a “orientação para o trabalho” atendia, 

também, à perspectiva do civismo, presente tanto no discurso da União, quanto do governo 

pernambucano. Como certa vez disse Nilo Coelho, em texto publicado no periódico Diário de 

                                                           
49 PERNAMBUCO. Decreto-Lei n° 35, de 20 de junho de 1969. Inclui na programação orçamentária da Secretaria 

de Educação e Cultura projeto que especifica. Diário Oficial do Estado de Pernambuco. Recife, PE, 21 jun. 1969. 
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Pernambuco, “a melhor lição de civismo que podemos transmitir é o trabalho” (COELHO, 

1969)50.  

Essa relação entre trabalho e civismo no discurso institucional é o motor da chamada 

Educação utilitarista, que deveria ser imediatamente difundida pelos estados. Essa força 

articulada entre centro e conjunto atendia aos preceitos da doutrina da segurança nacional. “Ao 

mesmo tempo descentralizada e controladora, privilegiava a organização formal e recusava o 

conflito ideológico e a intervenção de grupos informais nas instituições educativas” 

(FONSECA, 2009, p. 160). Afinal de contas, o “cidadão” cívico é aquele que trabalha e 

contribui para o desenvolvimento nacional, não é aquele que conflita com os interesses 

superiores da Nação. Era o modelo GOT e não o do “velho” Secundário acadêmico que 

atenderia a esse projeto de poder. 

Em que pese qualquer relação de proximidade ou distanciamento entre o discurso local 

e o nacional, apresenta-se reiteradamente, em ambos os casos, a permanência da perspectiva 

acadêmica no Ensino Ginasial como uma ameaça ao próprio processo de desenvolvimento do 

país. Isso, porque, segundo Maingueneau, o discurso: 

 

[...] não pode ser reconhecido ou acreditado, a não ser que possa oferecer a 

prova do contrário, mostra que não é invulnerável. O discurso não tem razão 

a não ser na medida em que se crê que pode ser ameaçado, isto é, que é de fato 

o Outro que ele destrói [...]. (MAINGUENEAU, 2008, p. 114). 

 

Ou seja, ao apresentar o “Outro” como uma ameaça, faz-se do próprio embate uma 

forma de legitimação do “Mesmo” do discurso. Nesse caso, o que torna o modelo GOT legítimo 

é justamente a necessidade de se refutar o “velho” e obsoleto Secundário, uma ameaça ao 

desenvolvimento.  

As diferenças e semelhanças entre o discurso nacional do regime e o assumido pelo 

governo do estado, conforme tentamos aqui demonstrar, permeiam o processo de conversão do 

modelo ginasial em Pernambuco, sem, porém, se anularem no jogo de poder e de interesses. O 

que é importante perceber é que, independente das estratégias discursivas empreendidas, dos 

enunciados utilizados pelos sujeitos, o discurso institucional do desenvolvimento, que 

interpelava a Educação naquele momento, era uma “ordem do dia” em Pernambuco, assim 

como no restante do país.  Como afirma Foucault: 

                                                           
50 DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Dois anos de fé, trabalho e coragem: Nilo Coelho, governador de Pernambuco. 

Recife, 26 jan de 1969. Acervo: Hemeroteca da Biblioteca Nacional. 
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Não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha, em 

torno de si, um campo de coexistências, efeitos de série e de sucessão, uma 

distribuição de funções e de papéis. Se se pode falar de um enunciado, é na 

medida em que uma frase (uma proposição) figura em um ponto definido, com 

uma posição determinada, em um jogo enunciativo que a extrapola. 

(FOUCAULT, 2008, p. 112). 

 

As articulações que materializam esse intercruzamento entre os discursos nacionais e os 

locais podem ser percebidas tanto nos convênios firmados entre o governo federal e o governo 

estadual, quanto nos eventos que reuniam representantes do MEC e da SEEC-PE, com a 

finalidade de reformular os Ginásios de Pernambuco. O governo do estado tinha, pelo menos 

no discurso, a ousada meta de transformar todas as suas unidades de Ensino Ginasial em GOT’s. 

Essa ideia foi propagada em diversas publicações do DO/PE como um discurso digno de todo 

apoio, era o ousado projeto que colocaria o primeiro ciclo da Educação Média em aderência 

com o desenvolvimento do Estado, do interior à capital.  

Além dos seus próprios interesses expressos, era preciso convencer os diferentes grupos 

interessados na formação para o trabalho, dentre eles, os setores produtivos locais e o próprio 

poder central do regime, de que todos as providências nesse sentido estavam sendo tomadas em 

Pernambuco.  Como nos lembra Durval Muniz, o discurso ou pronunciamento, sempre 

pressupõe falar para uma dada audiência, expor-se para uma dada plateia, para quem se pretende 

convencer e cativar (ALBUQUER JÚNIOR, 2009). Nilo Coelho e os representantes da SEEC-

PE não fugia a essa regra quando o assunto era a transformação dos Ginásios acadêmicos em 

GOT’s.  

 Em um congresso estadual51, ocorrido em agosto de 1969, na cidade de Garanhuns, no 

agreste pernambucano, que contou com as presenças de Nilo Coelho e do secretário de 

Educação e Cultura do estado, Roberto Magalhães Melo, além de representantes do MEC, é 

possível perceber a participação direta do governo federal na transformação dos Ginásios em 

Pernambuco. Ao anunciar a participação do representante da DES, do MEC, na cerimônia de 

encerramento, o periódico publicou, destacando como título “Ginásios para o trabalho”:  

 

Hoje, na solenidade de encerramento, o Professor Abelardo Cardoso, da 

Diretoria do Ensino Secundário [DES] do MEC, pronunciará palestra sóbre a 

nova temática de transformação dos ginásios acadêmicos em orientados para 

o trabalho. Tal sistema vem progressivamente sendo introduzindo na rede 

estadual de ensino, que a partir do próximo ano estará com todas as suas 

                                                           
51 O III Encontro Estadual de Diretores do Ensino Médio foi realizado na cidade de Garanhuns, entre 27 e 30 de 

agosto de 1969. Segundo o Diário Oficial do Estado de Pernambuco, o evento reuniu 68 diretores de 

estabelecimentos de Educação Média, entre instituições privadas e oficiais. Tendo recebido ainda representes do 

MEC e de outros órgãos do governo federal. 
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unidades transformadas em ginásios polivalentes, com orientação para o 

trabalho. (DIÁRIO OFICIAL, PERNAMBUCO, 30 ago. 1969). 

 

Se o discurso se manifesta na materialidade dos enunciados, da realidade da coisa falada 

ou escrita, como afirma Foucault (1996), essa “nova temática” a que se refere o DO/PE 

(transformação dos Ginásios acadêmicos em GOT’s) evidencia que o discurso em torno dos 

GOT’s tinha como finalidade, também em Pernambuco, legitimar um projeto maior de 

formação para o mundo do trabalho na Educação brasileira. Em que pese os interesses 

particulares do estado, não esqueçamos que, por tudo que representava naquele cenário, 

Pernambuco não esteve fora da “mira do golpe”, ainda que essa “mira” tivesse sido, por vezes, 

ajustada pelos integrantes da “zona cinzenta” local. 

 Uma das formas de articulação que podemos observar entre o poder central do regime 

e o governo de Pernambuco são os convênios realizados com a finalidade específica de se 

estabelecer novos GOT’s em Pernambuco, seja pela transformação dos Ginásios já existentes, 

seja pela edificação de novos equipamentos. Entre 1969 e 1971, o MEC, através de suas equipes 

e diretorias, tratou de articular vários acordos no sentido de descentralizar o projeto GOT pelo 

país. Tratava-se de convênios que destinava verbas para as oficinas de iniciação 

profissionalizantes nos Ginásios. Um projeto audacioso que pretendia transformar, até o ano de 

1970, todas as unidades da rede estadual de Ensino Ginasial em GOT’s.  

Um desses acordos foi firmado em 24 de julho de 1970, através de um convênio especial 

entre o MEC e a SEEC-PE, publicado no DO/PE de 4 de agosto de 1970. Segundo o documento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Ministério da Educação e Cultura dará um 

auxílio de quatrocentos e cinquenta e seis mil cruzeiros (Cr$ 456.000,00) ao 

Govêrno do Estado de Pernambuco, destinado ao equipamento de oito (8) 

oficinas de artes industriais, doze (12) oficinas de técnicas comerciais e doze 

(12) oficinas de educação para o lar [...].  

CLÁUSULA QUARTA – o Govêrno do Estado de Pernambuco compromete-

se, por todos os meios possíveis, facilitar a avaliação do projeto GOT, a ser 

feita em qualquer época e a juízo do Ministério da Educação e Cultura, 

através da Diretoria do Ensino Secundário. [...]. (DIÁRIO OFICIAL, 

PERNAMBUCO, 04 ago. 1970, grifos nossos). 

 

Emergem da leitura desse documento duas questões centrais que merecem nota em 

nossa análise. A primeira é a ausência de recursos para as chamadas “técnicas agrícolas”, em 

tese, indispensável ao famigerado projeto de interiorização do desenvolvimento empreendido 

por Nilo Coelho. É importante destacar que o próprio documento SEGP estabelece que os 

estabelecimentos GOT’s, em suas duas primeiras séries, deveriam optar entre “técnicas 
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agrícolas” ou “artes industriais”52, “dependendo a escolha, em grande parte, do tipo de 

economia da região” (BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 83). 

O convênio prioriza a formação nas artes industriais em um cenário em que o estado de 

Pernambuco ainda tinha a economia, em larga medida, agrícola. Embora tenha havido uma 

maior diversificação industrial no estado a partir dos anos de 1960, sobretudo com os incentivos 

da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), tal ampliação foi 

concentrada na Região Metropolitana do Recife, conforme destacam Abraham Sicsú; João 

Lima; Maria Padilha (2007, p. 537). Ainda segundo os autores:  

 

Enquanto isso, as regiões interioranas continuaram muito pouco dinâmicas e 

com suas economias fortemente dependentes de atividades primárias, seja no 

Sertão ou no Agreste, mesmo que, em algumas cidades do Agreste, tenham 

surgido algumas atividades agroindustriais. (LIMA; PADILHA; SICSÚ, 

2007, p. 537).  

 

Se tomarmos como base o que sugeria o SEGP, há no referido convênio, ao prescindir 

das “técnicas agrícolas” em detrimento das “artes industriais”, no mínimo, uma incoerência. 

Embora os documentos não nos permitam ser categóricos, parecia haver um direcionamento 

por parte do governo federal no sentido de privilegiar, em Pernambuco, a formação para o 

trabalho industrial, que atenderia, prioritariamente, os setores produtivos da capital. O que 

reforça a ideia de que a interiorização do desenvolvimento empreendida no estado não era 

necessariamente uma reprodução do projeto do poder central do regime.  

A segunda questão que chamamos atenção no convênio MEC/SEEC-PE é o excesso de 

contrapartidas ao recebimento dos recursos, especialmente ligadas ao fornecimento de 

informações que possibilitasse o controle por parte do MEC sobre a pasta da Educação 

pernambucana. Como destacamos na transcrição do documento, a fiscalização se daria em 

qualquer época e de acordo com o juízo do MEC. Pretendia-se, como afirma Mathias (2004), 

um conjunto disciplinar e pragmático comum a todos os estados, uma forma de aumentar o 

controle do poder central do regime. Entretanto, era um tipo de controle construído com base 

em complexas relações de interesses em torno da Educação, pelas quais não passavam distante 

as aspirações da classe política local que ocupavam espaços de poder.  

O governo de Pernambuco, sem perder de vista seu plano de interiorização do 

desenvolvimento, não abdicou de levar os novos Ginásios aos municípios considerados mais 

afastados da capital, portanto, em processo de industrialização menos consolidado do que o 

                                                           
52 Ver quadro “Distribuição das disciplinas ofertadas nos 4 anos dos Ginásios Orientados para o trabalho (GOT’s)” 

na página 85.  
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observado no Recife, mesmo em cidades que hoje integram a Região Metropolitana. Apostando 

em equipamentos modelos, que causam mais impacto em termos de visibilidade do que 

propriamente na ampliação e qualificação da rede, Nilo Coelho conseguiu viabilizar, junto ao 

governo federal, recursos para transformação e construção de novos equipamentos “do litoral 

ao sertão”.  

Sempre com tom de entusiasmo, o DO/PE divulgava os novos GOT’s que chegavam ao 

interior do estado, como em uma publicação de janeiro de 1971, em que celebrava a construção 

de novas edificações destinadas à orientação para o trabalho. 

 

O PNE [Plano Nacional de Educação] iniciou esta semana a construção de três 

novos prédios destinados ao funcionamento de Ginásios Orientados para o 

Trabalho – GOT, nas cidades interioranas de Limoeiro, Salgueiro e Ouricuri, 

estando reservada para cada uma verba de Cr$ 800.000,00. Todo 

estabelecimento assim fixado dentro da nova filosofia de Ensino Integrado, 

disporá de cerca de 800 vagas, para candidatos durante os três turnos. Afora 

aqueles já citados estão em fase de construção adiantada os GOT de Escada e 

Goiana. (DIÁRIO OFICIAL, PERNAMBUCO, 31 jan. 1971, grifos nossos). 

  

 O Diário Oficial do Estado de Pernambuco publicava reiteradamente a mesma notícia, 

em diferentes edições, quando se tratava de divulgar os novos Ginásios. A estratégia de entregar 

novos GOT’s considerados modelos, de forma descentralizada nas diferentes regiões do estado, 

não resolvia o problema da falta de acesso da grande maioria da população pernambucana, mas 

causava um impacto que levava a sensação de que havia, de fato, uma tentativa de 

democratização das oportunidades de escolarização. Aliás, estratégia nunca abandonada pela 

classe política pernambucana que ocuparia espaços de poder, mesmo no período de 

redemocratização.  

 O fato é que enquanto cerca de 82% da população ainda não havia concluído o Ensino 

Primário, a SEEC-PE investia esforços nos novos Ginásios como se a substituição da 

perspectiva acadêmica pela perspectiva da orientação para o trabalho fosse, por si só, capaz de 

resolver o problema do enorme contingente que ainda precisava ser inserido no âmbito da 

Educação formal. Uma estratégia que certamente não corroborava para a promoção da 

dignidade da população e que contrariava, inclusive, a própria lógica de reprodução capitalista, 

que não prescindia de uma população escolarizada.  
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3.4 A “reforma antes da Reforma”: o papel dos GOT’s na Reforma do Ensino de 1° e 2° 

Graus de 1971 em Pernambuco  

Os Ginásios Orientados para o Trabalho ocuparam um lugar estratégico dentro do 

projeto de poder do regime, especialmente na passagem da década de 1960 para a de 1970. A 

sondagem de aptidões e a orientação para o trabalho agradava as classes produtoras do jogo 

capitalista interessadas em mão de obra, as lideranças da ditadura preocupadas com o projeto 

de desenvolvimento acelerado e a própria população, que via na profissionalização precoce uma 

forma de reprodução social possível naqueles tempos difíceis para a maioria dos brasileiros.  

Por outro lado, os GOT’s traziam para a primeira etapa da Educação Média uma 

perspectiva profissionalizante até então inédita na História da Educação brasileira, uma vez que 

prometia unir técnicas e humanidades, elites e classes trabalhadoras em um único espaço 

pedagógico. O discurso de uma perspectiva polivalente e não dualista prometia, de fato, uma 

revolução, uma nova tendência que colocaria os novos Ginásios brasileiros no rol dos grandes 

projetos educacionais em todo o mundo. Entretanto, o projeto GOT’s, enquanto 

empreendimento em si, não teria uma vida longa na História da Educação brasileira. Foram 

poucos anos entre o seu projeto inicial, na segunda metade da década de 1960, e a sua 

assimilação pela Reforma do Ensino de 1° e 2° Graus, em 1971.  

É sobre o papel dos GOT’s nesse processo de “transição” entre o ensino acadêmico 

(Secundário) e a Reforma de 1971, a partir do discurso institucional em Pernambuco, que 

discutiremos nas páginas finais deste trabalho. Partiremos do já mencionado argumento de 

Cunha (1989), de que esses Ginásios teriam sido assimilados pela Reforma de 1971 como se 

para ela tivessem sido feitos sob medida, e de Estacheski (2016), que defende que os GOT’s 

foram criados exatamente com a finalidade de atender às demandas da nova legislação (Lei 

5.692/1971) que estava por vir. Motivo pelo qual chamamos esse movimento em torno dos 

Ginásios, que precede a Reforma de 1971, de “reforma antes da Reforma”. 

A análise do DO/PE indica que, em Pernambuco, entre 1969 e 1971, a transformação 

de Ginásios já existentes e a construção de novos GOT’s aconteciam ao mesmo tempo em que 

a SEEC-PE discutia tanto internamente, quanto nacionalmente, a partir de diálogos com o MEC, 

a “Reforma da Educação Primária e Média” (que depois viria a ser conhecida como “Reforma 

do Ensino de 1° e 2° Graus” ou “Reforma de 1971”). No mesmo ano em que a Lei 5.692/1971 

seria implantada no Brasil, o governo de Pernambuco comemorava o início das obras de 

construção de novos Ginásios Orientados para o Trabalho em diversas cidades do Estado, 

incluindo equipamentos de referências na capital Recife. 
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 Paralelamente, representantes do Conselho Estadual de Educação de Pernambuco, 

segundo o DO/PE, representando o estado, defendiam a Reforma do Ensino em curso, como 

podemos ver em uma publicação de outubro de 1970, que fazia referência a um encontro 

nacional entre os Conselhos Estaduais e o Conselho Federal de Educação, com a finalidade de 

discutir demandas da Educação Média53. Na oportunidade, o professor Sá Barreto, vice-

presidente do CEE, viajava ao Rio de Janeiro com a finalidade de: 

 

[...] expor na reunião o pensamento do CEE de Pernambuco, concordando no 

essencial com o projeto de reforma do ensino brasileiro, que visa a fusão dos 

cursos primário e ginasial no Ensino Fundamental, objetivando, ao mesmo 

tempo, fixar com antecipação a tendência profissional do adolescente. 

(DIÁRIO OFICIAL, PERNAMBUCO, 30 out. 1970, grifos nossos). 

 

Ora, não havia nada mais familiar aos GOT’s do que o DO/PE chamou de “fixar com 

antecipação a tendência profissional do adolescente”. Nos Ginásios, os técnicos do MEC 

chamavam isso de “sondagem de aptidões” e estava previsto explicitamente no texto do SEGP. 

Portanto, não era necessariamente um discurso novo. A materialização do primado do 

interdiscurso sobre o discurso, a que se refere Maingueneau (2008).  Nesse caso em específico, 

ainda que com suas próprias particularidade enunciativas, há uma evidente reafirmação do 

discurso do projeto GOT na Reforma da Educação Primária e Média.  

O próprio Gildásio Amado, no texto publicado no SEGP, definiu os Ginásios Orientados 

para o Trabalho como “[...] uma escola comum polivalente, que permitisse a gradual observação 

das capacidades dos alunos e os pudesse orientar para os estudos ulteriores ou para as ocupações 

mais afins com as suas aptidões” (BRASIL. MEC-EPEM, 1969, p. 90). Nesse sentido, é 

evidente que o que o CEE/PE propunha no debate sobre a referida Reforma estava longe de ser 

uma novidade, mas era algo que se encaixava perfeitamente no que os formuladores da 

perspectiva polivalente e profissionalizante defendiam e, em tese, já estava em andamento nos 

GOT’s. Era a reforma acontecendo, antes da Reforma. 

É possível perceber esse movimento, não só na utilização dos novos Ginásios como 

elemento de transição entre antigo Ensino Secundário (acadêmico) e o que seria proposto pela 

Reforma de 1971, mas também a própria influência direta do poder central do regime na 

Educação Média pernambucana, em um convênio firmado entre o governo do estado e o MEC, 

                                                           
53 O Encontro aconteceu entre 3 e 8 de novembro, no Rio de Janeiro e concentrou esforços em debates sobre a 

Reforma da Educação Primária e Média.  
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em 21 de setembro de 1970, para aplicação de recursos federais na construção de um Ginásio 

modelo em Recife. Consta nos termos do convênio que são objetivos do acordo, dentre outros: 

 

a) a adoção, no sistema de educação pública, dos Ginásios polivalentes e a 

gradual transformação dos Ginásios existentes em Ginásios daquela 

modalidade, em harmonia com a reforma do ensino já em curso; b) a 

construção de um Ginásio Polivalente-Modelo, na Capital do Estado, com 

capacidade mínima para 400 alunos em um turno ou 800 alunos, em dois 

turnos [...]. (DIÁRIO OFICIAL, PERNAMBUCO, 04 dez. 1970, grifos 

nossos). 

 

 Como podemos observar no texto destacado, o referido convênio estava condicionado 

ao comprometimento do governo pernambucano em adequar os seus novos Ginásios ao que 

preveria a “Lei” que até então era apenas um projeto. Não há, talvez, uma representação 

histórica mais taxativa, que nos permita afirmar que a “reforma antes da Reforma” ocorreu em 

Pernambuco, aliás, com supervisão direta do MEC. Dessa forma, quando Estacheski (2016) 

afirma que os GOT’s ou Ginásios Polivalentes são criados no contexto da Lei 5.692/1971, ela 

chama a atenção para a simultaneidade entre a expansão desses Ginásios e a preparação da 

Reforma de 1971.  

 Ao observarmos o curso cronológico presente na documentação analisada, desperta a 

atenção a proximidade entre os registros de investimentos em Ginásios na perspectiva GOT em 

Pernambuco e a aprovação da Lei, em 11 de agosto de 1971. Uma das possíveis explicações 

para isso é a velocidade com que a Reforma de 1971 foi aprovada no Congresso Nacional, 

mesmo considerando o cenário de repressão política que imperava no país, o que talvez tenha 

surpreendido os próprios agentes do movimento reformista do MEC. Embora essa Reforma já 

estivesse sendo gestada há algum tempo entre o MEC, as secretarias estaduais, o CFE e os 

CEE’s, sua fácil tramitação pelo poder legislativo surpreende, inclusive, pela pouca ou talvez 

nenhuma resistência por parte dos próprios educadores que não estavam necessariamente 

vinculados ao regime.  

O projeto, segundo Germano (1990, p.230), “[...] foi recebido com entusiasmo não 

somente pelos parlamentares da ARENA como do próprio MDB, enfim, pelo Congresso 

Nacional”. Ainda segundo o autor, naqueles tempos em que se vivia entre a repressão e todo o 

discurso em torno do crescimento econômico, o projeto foi aprovado por unanimidade e 

sancionado pelo presidente Médici sem nenhum veto (GERMANO, 1990). Apenas a título de 

comparação entre a LDB de 1961 e a Reforma de 1971, “[...] enquanto a 4.024/61[Lei que 

estabelece a LDB de 1961] levou dezesseis anos para ser elaborada, a 5.692/71 ficou pronta em 

menos de sessenta dias” (MATHIAS, 2004, p. 158). 
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 Mas o investimento nos GOT’s em Pernambuco, assim como no restante do país, mesmo 

às vésperas da Reforma de 1971 que os assimilou no chamado 1° Grau, nos suscita uma outra 

questão, que talvez seja a mais importante desse movimento que estamos chamando de 

“reforma antes da Reforma”, que é a tentativa da tecnocracia do MEC em elaborar um novo 

sentido para o ensino técnico na Educação Média brasileira. Aos novos Ginásios, polivalentes 

e orientados para o trabalho, cabia a tarefa de transformar o ensino de perspectiva 

profissionalizante, até então pertencente a uns poucos “privilegiados” das classes populares que 

conseguiam transpor as barreiras do exame de admissão após o Ensino Primário, em algo capaz 

de ser aceito também pelas elites.  

O projeto GOT deveria, muito além de modernizar a estrutura física e o próprio 

currículo, convencer as elites de que a orientação para o trabalho nos Ginásios não era apenas 

para os estudantes oriundos das classes trabalhadoras, uma vez que esse mesmo trabalho estaria, 

agora, inserido no rol das humanidades, em consonância com o projeto de desenvolvimento 

nacional, portanto, deveria ser um dever cívico de todos. Isso pode ser percebido na defesa que 

o MEC e o EPEM fazem aos GOT’s a partir das concepções de Gildásio Amado para os novos 

Ginásios. Nesse aspecto, o próprio SEGP defende que: 

 

Fatores sócio-econômicos propiciam condições para que a idéia atinja em 

nossos tempos sua força máxima. O cidadão e o trabalhador, na complexa 

organização social e econômica resultante da industrialização, precisa de 

instrução acima de nível primário. O princípio de acesso de todos os 

adolescentes aos estudos de segundo grau constitui princípio universalmente 

aceito e já aplicado nas nações mais desenvolvidas. [...] Educação para a 

cultura e educação para o trabalho, atenuada a velha antinomia entre o 

ensino humanista e o ensino para o trabalho. (BRASIL. MEC-EPEM, 

1969, p. 90, grifos nossos). 

 

O “cidadão letrado e o cidadão trabalhador”, o “ensino humanista e o ensino para o 

trabalho” são representações dessa relação antagônica em termos de tipos de Educação que 

estava presente no imaginário social brasileiro desde os tempos coloniais. Existia uma Escola 

para o “cidadão letrado/humanista” e outra para o “trabalhador/formado exclusivamente para o 

trabalho”. Agora, como o próprio documento do MEC-EPEM sugere, os fatores 

socioeconômicos demandavam a participação de todos os brasileiros no projeto de país que se 

queria grande. Os Ginásios Orientados para o Trabalho, por serem capazes, pelo menos no 

discurso, de reunir as duas perspectivas (formação humanística e formação para o trabalho) 

ganham importância decisiva no projeto reformista do regime para a Educação.  
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A “reforma antes da Reforma” teria que ir além de um simples processo de transição 

estrutural e de currículo, como nós mesmos sugerimos quando começamos a gestar essa ideia, 

ainda nos tempos de graduação do curso de História. Não significava apenas preparar os novos 

Ginásios para a sua completa assimilação pelo 1° Grau que nasceria com a Reforma de 1971. 

Tratava-se, também, de construir um novo sentido ao ensino técnico, algo capaz de incorporar 

a ideia de trabalho à cultura escolar das elites. Em outras palavras, as humanidades modernas 

tinham que, de alguma forma, incorporar a categoria trabalho. Como explicam Pedrosa e 

Bittencourt Júnior: 

 

A justificativa das humanidades era que o conhecimento geral – baseado nas 

ciências – e as práticas de sondagens de vocação, como introdução ao mundo 

do trabalho, eram as formas que a escola tinha de educar os jovens nas 

humanidades modernas. Foram apresentados modelos e comparações com 

outros países para justificar a mudança. (PEDROSA; BITTENCOURT 

JÚNIOR, 2015, p. 16). 

 

Essa integração entre as humanidades (próprias do ensino acadêmico) e as técnicas 

profissionalizantes possibilitadas pelos GOT’s era o que sustentava a tese do fim do dualismo 

entre a Educação para as elites e a Educação para as classes trabalhadoras, que os 

modernizadores do Ensino Secundário prometiam. De fato, há um inegável esforço em torno 

desse discurso por parte do MEC e de suas subsecretarias, o que nem sempre era reproduzido 

integralmente pelos agentes políticos do regime, mais interessados em ressaltar os benefícios 

do desenvolvimento nacional e o papel que a formação para o trabalho teria nesse processo. É 

possível perceber essa desconexão entre o chamado discurso técnico do MEC e o discurso 

político, também, no caso de Pernambuco.  

Essas diferenças podem ser explicadas a parir das análises de Foucault, uma vez que, 

segundo ele, cada formação discursiva entra simultaneamente em diversos campos de relações, 

e em cada lugar a posição que ocupa é diferente, dependendo do jogo de poderes em questão 

(FOUCAULT, 2008, p. 180). Dentro desse jogo de poderes (e de interesses) é preciso 

considerar, como lembra Albuquerque Júnior (2009), que a “audiência” (a quem aquela fala se 

destina) implica diretamente nas estratégias utilizadas. No caso de Pernambuco, por exemplo, 

oferece-se o acesso ao Ginásio a uma população em que, até 1970, segundo o IBGE (1972), 

82% sequer havia concluído o Grau Primário. O fim do dualismo, para esse público, não parecia 

ser uma questão relevante, desde que a ele fosse oferecido uma forma de reprodução social. 

Em uma publicação de 27 de setembro de 1970, portanto, no mesmo contexto em que 

foram firmados os já mencionados convênios entre a SEEC-PE e o MEC, para aquisição de 
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equipamentos para o projeto GOT (em 24 de julho) e para a construção do Ginásio modelo em 

Recife, também na perspectiva GOT (em 21 de setembro), o DO/PE fez uma publicação 

ressaltando o seu interesse na Reforma do Ensino Primário e Médio, elencando exatamente os 

mesmos motivos desenvolvimentistas já apontados como justificativa para a substituição dos 

Ginásios acadêmicos em “orientados para o trabalho”. Segundo o documento oficial: 

 

A reforma do ensino primário e médio visa a extinguir do meio educacional o 

ensino acadêmico, já obsoleto às exigências do desenvolvimento industrial do 

Estado. A escola, dentro da dinâmica imposta pelo progresso, vai oferecer 

mão-de-obra necessária, dando uma nova visão dos processos educacionais. 

Ao lado dos estudos de conhecimentos gerais, o aluno aprenderá um oficio 

que lhe garantirá competir no mercado de trabalho. (Diário Oficial, 

Pernambuco, 27 set. 1970). 

 

A crítica ao ensino acadêmico é uma das questões centrais da chamada modernização 

do Ensino Secundário e foi reiteradamente ressaltada pelo MEC, pela EPEM e pela própria 

DES para justificar a implantação dos GOT’s pelo Brasil. Como podemos observar na 

publicação oficial acima, a SEEC-PE lança mão do mesmo discurso que vinha do poder central 

do regime, ainda que com suas particularidades. Ora, o ensino acadêmico estava obsoleto 

justamente por não estabelecer como principal enfoque a “orientação para o trabalho” na 

Educação Média. Era preciso, agora, “dar uma nova visão dos processos educacionais”. Daí a 

importância de pensar a “reforma antes da Reforma” a partir dessa tentativa de ressignificação 

do trabalho.  

Por outro lado, há de se destacar, também, suas particularidades. Como explica Fischer 

(2001), ainda que em se tratando de um mesmo discurso ou até de uma mesma formação 

discursiva, coexistem enunciados heterogêneos que podem, inclusive, originar um novo 

discurso. Embora no caso pernambucano também houvesse uma tentativa de evocar o caráter 

humanístico do trabalho, atrelado aos tempos do progresso e de uma Educação moderna, não 

se percebe uma grande preocupação em reafirmar a não supremacia da formação para o 

trabalho, nem faz qualquer menção às discussões sobre o fim do dualismo. Parece-nos, nesse 

sentido, um discurso bem mais pragmático do que o observado no SEGP. 

Recorremos mais uma vez ao trabalho arqueológico de Foucault (2008) para entender 

como as narrativas do governo pernambucano em torno do trabalho como virtude, bem como 

seu elemento condicionante ao progresso, produz seu próprio discurso de desenvolvimento. 

Segundo o autor francês:  
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[...] para que uma sequência de elementos linguísticos possa ser considerada 

e analisada como um enunciado, é preciso [...] ter existência material. [...] O 

enunciado é sempre apresentado através de uma espessura material, mesmo 

dissimulada, mesmo se, apenas surgida, estiver condenada a se desvanecer. 

(FOUCAULT, 2008, p. 112-113). 

 

A reafirmação da “necessidade de formação de mão de obra”, “dos benefícios do 

desenvolvimento industrial” e da “vantagem em se aprender um ofício para competir no 

mercado de trabalho”, evidenciados nas narrativas da SEEC-PE, é justamente o que dá a 

materialidade aos enunciados que compõem esse discurso de desenvolvimento que, no que se 

refere à Educação Média daquele cenário, baseava-se na desqualificação do ensino acadêmico 

e supervalorização do ensino técnico, sem necessariamente problematizar a questão do 

dualismo.  

No caso pernambucano, diferente das estratégias do MEC, a “reforma antes da 

Reforma”, não traz, pelo menos de forma expressa, uma preocupação em atenuar o impacto da 

introdução das disciplinas técnicas sobre as disciplinas gerais que eram ofertadas nos 

tradicionais Ginásios Secundários. Entretanto, se as estratégias não eram necessariamente 

iguais, não podemos falar em discursos necessariamente conflitantes, mesmo porque, como 

sabemos, havia um certo alinhamento entre o poder central do regime e o conjunto dos estados 

federados, bem como de suas capitais. Não percamos de vista o fato de que naquele momento 

os governadores e os prefeitos das principais cidades do país não chegavam ao poder senão pela 

benção do poder central do regime. 

Assim como Médici, Nilo Coelho também apostou em estratégias de legitimação 

baseadas na propaganda, na supervalorização do desenvolvimento e na associação simplista 

entre Educação e progresso, que sustenta as teses do “educar para o trabalho” no período. Tudo 

isso, tal como no caso do governo federal, com a “gentil” colaboração da imprensa local. Algo 

que foi determinante, dado que, como lembra Fischer (2001), a mídia é uma das principais 

formas de apropriação e reprodução de um discurso. Podemos falar que, entre diferenças e 

semelhanças, entre estratégias locais independentes e a vinculação de controle por parte do 

poder central do regime, há, sem qualquer dúvida, uma relação complexa de interesses em torno 

da Educação. 

 Em 5 de outubro de 1970, um colégio-modelo foi inaugurado no Recife para ser um dos 

símbolos dessa mudança de paradigma na Educação Média pernambucana. Para nós, um ícone 



127 
 

da “reforma antes da Reforma” em Pernambuco. O Colégio Almirante Soares Dutra54, 

polivalente e orientado para o trabalho, foi erguido no bairro de Santo Amaro, na região central 

do Recife, sob forte holofote midiático, promovido não só pelos agentes do governo local, mas 

do próprio governo federal, contando, inclusive, coma a colaboração da Marinha do Brasil. A 

atenção dada pelo governo Médici ao empreendimento local pode ser evidenciada pelo 

comparecimento de vários agentes do poder central do regime em sua inauguração.  

Dentre as autoridades, esteve presente na solenidade o vice-presidente da República, o 

almirante Augusto Redemaker. Havia, no entanto, a expectativa de receber o próprio presidente 

Médici, o que provavelmente não ocorreu devido a um atraso nas obras do equipamento. É 

possível perceber, em uma publicação do Diário de Pernambuco, a preocupação do governo do 

estado em contar com a presença do general presidente. Em mais uma matéria que apenas 

reproduzia o discurso do governo local, embora se tratasse de um jornal comercial, o periódico 

destacou a preocupação do então secretário de Obras e Serviços Públicos do governo, Carlos 

Américo Carneiro Leão, em acelerar a conclusão do empreendimento. Segundo a publicação, 

o então secretário:  

 

Recomendou ao Departamento de Obras e Fiscalização dos Serviços Públicos 

o aceleramento das obras de construção do Colégio Estadual “Almirante 

Soares Dutra, no bairro de Santo Amaro, nesta Capital. Informou o titular da 

SOSP que tal recomendação prende-se ao fato de estar aquela obra incluída 

no programa de inaugurações a serem procedidas por ocasião da próxima 

visita do presidente Emílio Garrastazu Médici a Pernambuco. (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 17 abr. 1970). 

 

A essa altura, esperamos já ter desconstruído a ideia de que regime autoritário e 

investimento em propaganda seja necessariamente algo paradoxal. Aliás, segundo Fico (2017, 

p. 30), esse tipo de estratégia não era um fenômeno novo na história do Brasil, mas pode ser 

considerado, inclusive, como uma permanência histórica da Ditadura Varguista.  Isso ocorre 

porque, como lembra Germano (1990), mesmo os regimes autoritários precisam de um mínimo 

de legitimação (e certas bases de consenso). Certamente, essa agenda de inaugurações de obras 

pelo país foi uma das estratégias da pretensão de legitimidade do regime, uma forma de 

promover o “milagre” e espalhar o discurso ufanista do desenvolvimento. 

Entretanto, parecia haver outro motivo para que os agentes locais investissem na 

propagando do “Soares Dutra”, que era a promoção do próprio equipamento. Mais do que isso, 

                                                           
54 O Colégio foi construído para ser o maior equipamento oficial de Educação do estado de Pernambuco e uma 

referência em ensino técnico e comercial, no qual seria oferecido não apenas o Ginásio, mas também, o curso 

Colegial, destinados ao “ensino integrado”, orientado para o trabalho.  
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representava a promoção de uma nova perspectiva de Educação Média, que visava, justamente, 

atribuir um novo sentido ao trabalho enquanto parte das humanidades e era uma grande aposta 

da SEEC-PE e do governo do estado. Não havia disfarce algum em defender a real finalidade 

do novo equipamento. “Será o primeiro estabelecimento de ensino integrado - orientado para o 

trabalho -  de Pernambuco” (MELO, 1970)55, disse o titular da SEEC-PE, Roberto Magalhães 

Melo, em seu discurso no ato de inauguração do Colégio.  

 O Soares Dutra protagonizou um dos maiores espetáculos midiáticos em torno de um 

empreendimento educacional na história do estado de Pernambuco, contando com presenças de 

autoridades de diversos setores. Em mais uma manifestação do que Luca (2008, p. 129) chamou 

de “aceitação da autocensura” e “colaboracionismo”, o Diário de Pernambuco ofereceu uma 

ampla divulgação ao evento, tratando de reproduzir quase que integralmente o que o DO/PE 

publicaria naquele 06 de outubro de 1970. Trata-se de mais uma evidência do que chamamos 

aqui de “estratégias de legitimação do regime por via da Educação”, agora evocando não só o 

caráter cívico, mas também humanístico do trabalho. Como fez questão de destacar o vice-

presidente da República, “a finalidade deste estabelecimento [...] [é] preparar jovens brasileiros 

para o trabalho privilegiado de construção de uma grande pátria” (REDEMAKER, 1970, grifo 

nosso)56.  

Se o civismo era, por excelência, o ideário do regime, como afirma Tatyana Maia 

(2013), não existia combinação mais perfeita, já que, como disse o próprio governador Nilo 

Coelho, não havia melhor lição de civismo do que o trabalho. Dessa forma, a importância dada 

ao equipamento representa uma forma de enaltecer a orientação para o trabalho no estado, 

dentro da filosofia polivalente dos GOT’s. Se o discurso desse tipo de formação como forma 

de redenção social não era uma novidade na História da Educação brasileira, atribuir a ele um 

certo status de “nobreza” como forma de tentar integrar às elites ao projeto de desenvolvimento 

era, certamente, algo novo. 

A “reforma antes da Reforma” na qual se inserem os GOT’s, portanto, assumia, também 

no caso de Pernambuco, uma forma de restruturação da ideia de formação para o trabalho na 

Educação de Grau Médio. Aderir a essa perspectiva de ensino, que até então era destinada às 

classes populares e desprivilegiado pelas elites, agora seria, pelo menos no discurso, uma 

                                                           
55 Discurso do Secretário Roberto Magalhães Melo, por ocasião da solenidade de inauguração do Colégio 

Almirante Soares Dutra. Proferido em 05 de outubro de 1970. In: DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Recife, 06 out. 

1970.  
56 Discurso do vice-presidente da República Augusto Redemaker, por ocasião da solenidade de inauguração do 

Colégio Almirante Soares Dutra. Proferido em 05 de outubro de 1970. In: PERNAMBUCO. Diário Oficial do 

Estado de Pernambuco. Recife, 06 out. 1970. 
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responsabilidade de todos. Afinal de contas, o ensino acadêmico, apropriado por essas mesmas 

elites, estava, segundo a própria SEEC-PE, “obsoleto às exigências do desenvolvimento 

industrial do Estado e à dinâmica imposta pelo progresso”.  

Entretanto, como diz Zilda Nunes (1979), lembremos, tratava-se de uma estrutura 

montada ainda nos tempos coloniais, com a qual as elites certamente não tinham a menor 

pretensão de romper. Diante disso, a questão que se coloca aqui é: a quem recairia a missão de 

integrar o quadro de mão de obra necessária ao desenvolvimento do estado ou para competir 

no mercado de trabalho ao fim do curso ginasial (antes ou após a sua assimilação pela Reforma 

de 1971), como sugeria a SEEC-PE? É tão difícil supor que os filhos e filhas das elites 

pernambucanas, que integravam os menos de 3% da população em idade ginasial que conseguia 

concluir o curso, estavam interessados em orientação para o trabalho, quanto acreditar que os 

82% que sequer havia concluído o Ensino Primário tivesse algum lastro de escolha a não ser 

aceitar a condição que lhe garantissem alguma forma de reprodução social, ainda que por via 

da profissionalização precoce.   

Nessa “reforma” que precede a Reforma de 1971, em Pernambuco, não há de forma 

explicita, pelo menos nos documentos analisados, um discurso em torno do fim do dualismo 

nos GOT’s, como se observa no debate nacional capitaneado pelo MEC, embora haja, como 

vimos, a defesa do fim do ensino acadêmico, o que pressupõe a primazia do ensino polivalente 

e orientado para o trabalho em toda estrutura educacional do estado, seja nas instituições 

oficiais, seja nas privadas, seja para as elites, seja para as classes populares. No entanto, os 

problemas da associação simplista entre a Educação e o desenvolvimento que se queria 

acelerado, bem como suas contradições históricas, recaíram sobre os mais pobres e a 

“sofisticação do dualismo” começou a ser gestada antes mesmo da aprovação da Lei nº 

5.692/1971. 

Naquele cenário, vale ressaltar, mesmo com a tão propagada ampliação da rede pública 

estadual, que havia um enorme excedente à espera por uma matrícula na Educação Média 

pernambucana. Em meio a uma demanda cada vez maior por escolarização no estado, o governo 

defendia investimentos públicos nas instituições privadas de ensino, para que absorvessem o 

contingente que a rede oficial não dava conta de comportar. Algo que se tornou recorrente em 

diversas partes do Brasil à época. O próprio Roberto Magalhães Melo, titular da SEEC-PE, na 

ocasião do 12° Congresso Nacional de Estabelecimento de Ensino (CONEPE), em janeiro de 

1971, em Recife, admitiu:   

A impossibilidade do poder público em atender, em sua rede de ensino, à 

demanda de matrículas na atual escola de nível médio e a verificação de 
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espaços ociosos nas escolas particulares. Acentuou que “esses espaços ociosos 

da rede de ensino particular impõem a necessidade de uma formula capaz de 

canalizar para a escola privada êsses excedentes”. Defendeu uma articulação 

da iniciativa estatal em todos os escalões, como condição indispensável a 

qualquer planejamento realístico e de profundidade que vise equacionar a 

problemática educacional. (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 12 jan. 1971). 

 

Assim como no debate nacional trazido por Cunha (1989), no caso de Pernambuco, isso 

se deu, sobretudo, por conta da falta de planejamento dos “modernizadores” do Ensino 

Secundário. Nem as escolas oficiais, nem as escolas privadas estavam preparadas para 

implantar o projeto GOT tal como foi planejado, tampouco, o que se aplicava também à própria 

Reforma já em curso. Como publicou uma colunista chamada “Madalena”57, em maio de 1971: 

 

AS ATENÇÕES se voltam indagando: A reforma será aplicada sem o preparo 

do pessoal técnico, docente e administrativo? OS DIRETORES das redes de 

Ensino Oficial e particular também se perguntam: como vamos atender às 

novas técnicas quando as condições financeiras mal permitem o ensino 

comum, como o atual? (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 16 mai. 1971). 

 

Segundo Cunha (1989), tais mudanças não interessavam aos administradores escolares 

por representarem uma tarefa gigantesca e extremamente cara, de difícil viabilidade até para os 

equipamentos maiores. No entanto, embora se tratasse de um projeto desconectado da realidade 

de ambas as esferas (privada e pública), o peso da Educação para o trabalho acabou recaindo 

sobre as instituições públicas. E isso passa pelo fracasso dos reformadores em convencer as 

elites ou mesmos as camadas médias emergentes de que a formação para o trabalho poderia 

fazer parte de suas estratégias históricas de reprodução social concernentes à Educação. Nesse 

aspecto, podemos dizer que a "reforma antes da Reforma" esteve longe de obter êxito em 

Pernambuco. Mas não apenas por isso. 

A adequação à nova realidade, que já encontrava resistência das instituições de ensino, 

também não enchia os olhos dos alunos, sobretudo daqueles que já estavam inseridos e 

acostumados à filosofia do Ensino Secundário. As famílias mais abastadas passaram a escolher 

os colégios particulares que, mesmo com o incentivo financeiro público, conseguiam driblar a 

"imposição" da orientação para o trabalho. Se naquele cenário o trabalho era tido como algo 

capaz de redimir a sociedade e a própria natureza humana, como lembra Nunes (1979), essa 

redenção não estava no rol de prioridades das elites ou mesmo das camadas médias que se 

desenvolviam no estado. 

                                                           
57 Provavelmente um pseudônimo assumido por uma associada do caderno (extra) “Clube das Leitoras”, do Diário 

de Pernambuco, destinado às mulheres interessadas em assinar publicações em assuntos diversos no periódico. A 

adoção de um nome fictício era opcional, segundo tutorial do próprio caderno.  
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Por outro lado, as escolas oficiais tiveram que assumir, como sabemos, de forma 

precária, a profissionalização precoce àqueles que, por sua condição social, não tinham outra 

escolha ou mesmo viam na orientação para o trabalho uma oportunidade frente ao "milagre" 

que teimava em não os abençoar. Tratava-se, convém lembrar, de um cenário em que quase 2,5 

milhões de pessoas não sabiam ler e escrever em Pernambuco, ao passo que cerca de 3 milhões 

sequer havia concluído o Grau Primário. Essa parcela da população aguardava por uma 

oportunidade de inserção em um tipo de Escola que, como certa vez teria dito o deputado federal 

por Pernambuco, Aderbal Jurema, “cresceram os prédios escolares, mas o conteúdo de ensino 

não acompanhou o desenvolvimento, nem cultural, nem profissional” (DIÁRIO DE 

PERNAMBUCO, 13, mar. 1971)58. 

A “reforma antes da Reforma” fracassou em Pernambuco, assim como em todo país, 

porque o projeto GOT não foi capaz de modernizar o Ensino Secundário como se pretendia; 

não foi capaz de atribuir um novo sentido ao trabalho; não pôs fim ao dualismo, muito pelo 

contrário, tornou ainda mais complexo, “sofisticado”; fortaleceu a rede privada, ao passo que 

precarizou a rede pública oficial; não conseguiu ser eficiente no ensino das humanidades 

modernas a que se referiam os tecnocratas do MEC; e não foi capaz, sequer, de orientar para o 

trabalho de forma eficiente, muito menos de convencer as elites locais da virtude dessa 

perspectiva de ensino.  

O sistema educacional do estado acabou herdando dos GOT’s o ônus de uma preparação 

malsucedida e de uma reforma apressada, fruto da relação simplista entre Educação e 

desenvolvimento, que gestou um tipo de disparidade na Escola pernambucana até hoje não 

resolvida, ainda que, de fato, tenha havido uma ampliação da rede local de ensino de Grau 

Médio. Por mais que os discursos institucionais tenham tentado elaborar uma narrativa histórica 

tentando provar o contrário, ao seu modo, porém, sem fugir da realidade do restante do país, a 

sofisticação do dualismo foi a principal herança deixada pelos Ginásios Orientados para o 

Trabalho em Pernambuco.  

  

 

  

  

 

 

                                                           
58 A matéria do periódico fazia referência à participação do deputado em um evento de extensão universitária 

realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, sobre a Reforma do Ensino. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procuramos discutir, neste estudo, as narrativas em torno dos novos Ginásios Orientados 

para o Trabalho (GOT’s) em Pernambuco, entre os anos de 1969 e 1971, enquanto peça central 

do projeto de desenvolvimento da Ditadura Civil-Militar brasileira em âmbito local, que se 

utilizou de uma perspectiva de Educação baseada no utilitarismo econômico, priorizando a 

formação para o trabalho nos Ginásios, sob a justificativa da modernização do Ensino 

Secundário e do progresso industrial do estado. 

Nos dois primeiros capítulos, a partir da problematização dos discursos institucionais, 

discutimos o cenário em que emergem esses Ginásios e qual a sua função no projeto utilitarista 

de Educação empreendido pelo regime. No terceiro capítulo, investigamos como essas 

narrativas impactaram o discurso dos agentes políticos que ocupavam espaços de poder em 

Pernambuco. A análise das fontes nos levou a compreensão de que, no complexo jogo de 

interesses em torno da Educação Média, o discurso local acerca do desenvolvimento, embora 

apresentasse certa aderência com o que rezava o poder central do regime, não prescindia de 

aproximações e distanciamentos, em virtude dos projetos e dos interesses locais.  

A leitura do cenário em que o projeto GOT’s se intensifica no país evidencia que a 

história do Brasil nos tempos de Médici apresentava um roteiro complexo e controverso. Entre 

as medidas autoritárias e as estratégias de legitimação, entre o “milagre brasileiro” e os 

problemas sociais gerados no processo, procurava-se produzir uma aparência de normalidade 

em meio à crise política e social em que o país mergulhava. Entretanto, por mais que os agentes 

do regime tentassem vender o seu discurso otimista, as assimetrias sociais insistiam em se 

manter evidentes. Como afirmou o próprio Médici em março de 1970, apesar dos 

surpreendentes números da economia, “o povo ainda ia mal”.  

Por outro lado, a noção de cidadania propagada nas escolas no período, como nos lembra 

Tatyana Maia (2013), passou a ser baseada no ideário do civismo, no qual não se considerava 

os interesses políticos conflitantes e muito menos a organização coletiva que fosse na 

contramão de qualquer projeto do governo.  Foucault (1987) já nos alertava para o fato de que 

a Escola possibilita ao Estado, através da disciplina, criar uma relação de docilidade e utilidade.  

O cidadão “ideal” era, portanto, aquele mais comprometido com os valores “nacionais”, com o 

desenvolvimento da nação e menos preocupado com suas próprias aspirações individuais.  

Esses Ginásios emergem em um momento em que o Ensino Secundário, restrito às 

elites, não mais atendia à crescente demanda pela escolarização Média no Brasil. A 

modernização do Ensino Secundário pretendia “revolucionar” o Ensino Ginasial. Havia 
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promessa de ampliação, aprimoramento e equidade. Os filhos das elites e os filhos das classes 

trabalhadoras na mesma Escola, até então mergulhada em uma segregação histórica, agora 

juntos, pelo sucesso do projeto de desenvolvimento nacional. O discurso dos tecnocratas do 

MEC era atraente e sedutor e integrava o rol de estratégias de legitimação empreendida pelo 

regime, encontrando respaldo em diversas frentes à época, mas suas distorções acabaram sendo 

do tamanho de sua expectativa.  

Nesse aspecto, parece ter se confirmado a hipótese de que, ainda que estejamos falando 

de um recorte de forte repressão política, a implementação desses novos Ginásios não se deu 

necessariamente pela força, mas pela legitimação do discurso do desenvolvimento e da virtude 

do trabalho. A ideia da ampliação das oportunidades de escolarização e do fim do histórico 

problema do dualismo, que emergem com a proposta de modernização do Ensino Secundário, 

certamente trouxe ares de aprovação ao projeto de orientação para o trabalho naqueles Ginásios. 

Paradoxalmente, o debate acerca dessa modernização em Pernambuco acontecia em 

meio a uma grave situação de analfabetismo, que era consequência do problema das limitações 

de acesso (e de permanência) da população às instituições de ensino. Discursava-se sobre um 

Escola moderna, polivalente e orientada para o trabalho patriótico do desenvolvimento do 

estado, em um momento em que quase 57% da população não sabia sequer ler e escrever. No 

caso da população residente em áreas rurais, esse número ultrapassa 76%. Pernambuco 

apresentava índices abaixo da média nacional “da capital ao interior”, mas o discurso 

institucional era quase sempre otimista. Enquanto isso, a maior parte da população aguardava 

pelo “milagre” que teimava em não se concretizar. 

O discurso em torno da implementação do projeto GOT em Pernambuco não foi 

necessariamente o mesmo que o discurso nacional, embora encontrasse muitos pontos de 

aderência. A chamada “interiorização do desenvolvimento”, empreendida pelo governador Nilo 

Coelho, implicou em uma estratégia de descentralização desses Ginásios pelo interior do estado, 

o que não convergia com a política difusionista dos programas federais de desenvolvimento, 

que priorizava os grandes centros urbanos. Entretanto, na contramão do discurso de Coelho, 

após quatro anos de governo, no estado em que se governava “de costas para o mar”, 73,5% 

das crianças e adolescentes em idade ginasial não havia, ainda, superado o analfabetismo.  

O discurso da formação para o trabalho impulsionou uma corrida pela implementação 

do projeto GOT’s em Pernambuco, a partir de uma narrativa baseada na desconstrução do 

ensino acadêmico e supervalorização do ensino polivalente e orientado para o trabalho. Esse 

processo se configurou, também, como uma forma de preparação da estrutura educacional do 

estado para a chamada Reforma da Educação Primária e Média, que viria a se concretizar em 
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1971. Mais do que isso, vendia-se o discurso de que na Escola moderna o trabalho era parte 

essencial do educar para as humanidades. Era a “reforma antes da Reforma” em âmbito local. 

Os resultados da pesquisa mostraram que os GOT’s, enquanto protagonistas da “reforma 

antes da Reforma” em Pernambuco, da mesma forma que no restante do país, não apenas 

fracassou em superar a perspectiva dualista do ensino nos Ginásios, como prometiam os 

técnicos do MEC, como a tornou ainda mais “sofisticada”. Se antes havia dois tipos de Ginásios, 

o Secundário e o Técnico, para as elites e para as classes populares, respectivamente, agora era 

preciso apenas um Ginásio (orientado para o trabalho) para ofertar diferentes ensinos, em 

virtude do espaço e, sobretudo, do seu público. Em Pernambuco, essa tentativa de 

“metamorfose” às pressas, como registrou em um dado momento o próprio Diário de 

Pernambuco, encontrou resistência tanto em instituições “oficiais” (públicas), quanto nas 

instituições privadas.  

As escolas das elites (com ingestão de capital público), como bem lembrou Antônio 

Cunha (1989), conseguiram burlar a orientação para o trabalho e continuaram ofertando o bom 

e velho ensino acadêmico, enquanto as escolas destinadas às classes populares carregaram o 

peso de um Ginásio que, sequer, conseguia ser “moderno”. O resultado foi uma disparidade 

entre escolas “oficiais” (públicas) e privadas até hoje não resolvida no estado. Era, agora, um 

outro tipo de dualismo, maquiado pelo discurso de uma “Escola única”, um dualismo velado, 

“sofisticado”. 

Embora tenhamos trabalhado, em maior medida, com o discurso institucional, a 

exemplo dos Diários Oficiais de Pernambuco, dos discursos e pronunciamentos do presidente 

Médici e do governador Nilo Coelho, dos programas de desenvolvimento econômico e das 

orientações do MEC sobre os GOT’s, procuramos fissurar essas narrativas e problematizar o 

discurso de que a chamada modernização dos Ginásios teria democratizado o acesso à Escola 

e atenuado os efeitos do dualismo tanto no cenário pernambucano quanto no cenário nacional.  

A história desses Ginásios nos permite questionar: será que a cultura dos Ginásios 

Orientados para o Trabalho acabou em 1971, quando foram assimilados pela Reforma do 

Ensino do 1° e 2° Grau? Podemos dizer que será difícil acreditar nisso enquanto o problema do 

dualismo persistir na Educação Básica brasileira, não só em termos de ensino, mas também em 

termos de acesso, de condições adequadas para a sua permanência, de ingresso ao nível superior 

e de oportunidades mais justas de atuação no mercado de trabalho. Enquanto essas questões 

não forem resolvidas, o “efeito GOT” será mais uma permanência incômoda na História da 

Educação brasileira.  
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